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ُّ َسُءوْف ِثبْنِعَجبِد ِّ َوانهَّ ُّ اِثِزَغبَء َيِشَظبِح انهَّ ٍِ ََِشِشٌ ََْفَغ ٍَ انَُّبِط َي  َوِي

 

“ভানুষলয ভষধে এভন লরাক যষেষে, মাযা অল্লায ন্তুষ্টি রাষবয জনে অত্মষ্টফক্রে কষয থাষক। 
অল্লাহ্  তাাঁয ফান্দাগষণয প্রষ্টত তেন্ত দোর্দ্র।‛ 

 
 

 

ষ্টপদােী ষ্টবমাষনয 

 
ষ্টফলষে আরাষভয ষ্টফধান 

 

এষ্টি ষ্টক অত্মতো নাষ্টক াাদা ফযণ? 

 
 
 

ফআষ্টি ষ্টরষেষেন 

 

ীদ, অর-াষ্টপজ, ভুজাষ্টদ াআে আঈূপ আফন াষরহ্  অর-ঈোআযী  
(অল্লাহ্  তা’অরা তাাঁয প্রষ্টত যভত ফলরণ করুন) 

 
 

ভূর ফআষ্টি নুফাদ কষযষে 

 
 

অমমাভ াফষ্টরষকন্স 

 
 
 

যফতরীষত অফু কুতাআফা অ-াষ্টভ (অল্লা তাষক ষ্টপামত করুন) এয ষ্টকতাফ ‚অর-আাফা ষ্টপ তারাফ অ-

াাদাহ্ ‛এয নুযষণ এষত ম্পাদন, ূণঃংষাধন এফং ষ্টিকা ংষমাজন কষযষে 

 
 
 
 

অত-ষ্টতফোন াফষ্টরষকন্স 
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বূষ্টভকা
 

মাফতীে প্রংা জগৎভূষয প্রষ্টতারক অল্লাহ্  ুফানাহু ো তা’অরায জনে, ষ্টমষ্টন অভাষদয জাষ্টনষে ষ্টদষেষেন, 

 

ِّ انَُّبَط  ًِنَيَوَنِىال َدْفُع انهَّ َّ ُرو َفِعٍم َعَهً اْنَعبَن َّ انهَّ َثِعَعُهِى ِثَجِعٍط َنَفَغَذِد اْنَإِسُض َوَنِك  

 

“অল্লাহ্  মষ্টদ একদর ভানুলষক য দর দ্বাযা প্রষ্টতত না কযষতন তাষর ভগ্র ৃষ্টথফী ষ্টফধ্বস্ত ষে লমত।‛1
 

 

দূরুদ  ারাভ ফষ্টলরত লাক ষ্টদক-ষ্টনষদরনা দানকাযী আভাভ, াআষেেদুর ভুযাষ্টরন যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো 
াল্লাষভয প্রষ্টত ষ্টমষ্টন ল ালণা ষ্টদষেষেন, 

 

“লআ ভান ত্তায থ! মাাঁয াষত অভায জীফন, অভায আষে ে লম, অষ্টভ অল্লায ষথ (মুদ্ধ কষয) ষ্টনত আ, 

অফায জীষ্টফত আ, অফায ষ্টনত আ অফায জীষ্টফত আ, অফায ষ্টনত আ।‛2
 

 

এফং ষ্টতষ্টন অয ফষরষেন, 

 

“লতাভযা অভর কযষত থাক, কাযণ মাষক লম অভষরয জনে ৃষ্টি কযা ষেষে, তায জনে লআ কাজ জ কষয লদো 
ষফ।‛3

 

 

অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা এআ ঈম্মায ম্মাষন ষ্টজাষদয ষ্টফধান ষ্টদষেষেন, মষ্টদ অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা 
জাষনন লম এষ্টি অভাষদয জনে কতিা েন্দনীে। অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা অভাষদয দৃষ্টি অকলরণ কষয 
ফষরষেন, 

 

ٌْ ُرِحجُّىا َُْى َخُِْش َنُكِى َوَعَغً َؤ ُْىا َشًُِئب َو ٌْ َرْكَش َُْى ُكِشِْ َنُكِى َوَعَغً َؤ ُّ ََِعَهُى َوَؤَُِزِى ال  ُكِزَت َعَهُُِكُى اْنِقَزبُل َو َُْى َششٌّ َنُكِى َوانهَّ َشًُِئب َو
ٌَ ًُى  َرِعَه

 

“লতাভাষদয ঈয মুদ্ধ পযজ কযা ষেষে, মষ্টদ তা লতাভাষদয ষ্টনকি েন্দনীে। লতাভযা এভন ষ্টফলেষক েন্দ 
কযে ভূরতঃ মা লতাভাষদয জনে ভঙ্গরজনক। ক্ষান্তষয লতাভযা এভন ষ্টফলেষক েন্দ কযে মা প্রকৃতষক্ষ লতাভাষদয 
জনে করোণকয। ফস্তুত অল্লাহ্  জাষনন লতাভযা জাষনা না।‛4

 

 

                                                 
1
 ূযা অর ফাকাযাঃ ২৫১ 

2
 নুরূ ব্দ দ্বাযা অর-ফুোযী (৩৬, ২৭৯৭, ৭২২৬) এফং ভুষ্টরভ (১৮৭৬)-এ ফষ্টণরত ষেষে। অর - অরফানীয ‘ী অত্  তাযগীফ’ (১২৬৬, 

১৩৫৪) এফং ী অর জাভী’ (১৪৯১, ৭০৭৫) লত ী ফরা ষেষে। অর োদীয ‘অর জাভী অ ী’ (২/৩১৯, ৩/১৭১, ৬/২৬৯) এফং 
‘অ-ী অর ভুনাদ’ (১০৫৩)- এ াান ষ্টষষফ স্বীকৃষ্টত লদো ষেষে। াষ্টপজ আফষন অফষ্টদর ফায (যীভাহুল্লা) ‘অত-তাভীদ’ (১৪/৩৪০) 

এ এষক ী ফষরষেন। 
3
 নুরূ ব্দ দ্বাযা অয ফষ্টণরত ষেষে অর ফুোযী (৪৯৪৯, ৭৫৫১), ভুষ্টরভ (২৬৪৭, ২৬৪৯)। অর অরফানী ‘অ ষ্টরষ্টরা অ-াষ্টা’ 

(৮৯৮) এফং ‘ী অর জাভী’ (১০৭৪) লত এষ্টিষক ী ষ্টষষফ ঈষল্লে কষযষেন। অর-োদীআ ‘অর জাভী’ অ াী’ (১/২৭৫, ৬/২৩৮, 

৬/৩৪১) এফং ‘অ ী অর ভুনাদ’ (৩৩৬) এ এষক াান ঈষল্লে কষযষেন। াষ্টপজ আফষন অফষ্টদর ফায তাাঁয ‘অত-তাভীদ’ (৭/৬) এ 

এষক ী ফষরষেন। 
4
 ূযা অর ফাকাযাঃ ২১৬ 
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অজ ভানুল আরাষভয এআ ষ্টফযাি ষ্টনষদরষ্টিষক ফষরা কষযষে এফং এয ষ্টফষ্টনভষে দুষ্টনোয এআ  স্বল্পভূষরেয 
জীফনষকআ লফষে ষ্টনষেষে। তাযা মায প্রষ্টত লভাগ্রস্ত লষ্টিষকআ ষ্টনষজষদয জনে করোণকয ভষন কযষে, অয এ 
কাযষণআ অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা মা অষদ ষ্টদষেষেন তা নুধাফন কযষত ফেথর ষে। 
 

„কুপয’- এয প্রষ্টতষ্টনষ্টধত্বকাযী যাষ্টোন অষ্টভরয ষ্টফরুষদ্ধ লচচষ্টনোষত মুদ্ধ কযায লতৌষ্টপক দান কষয অল্লা ুফানাহু 
ো তা’অরা অভাষদয প্রষ্টত যভত ফলরণ কষযষেন এফং অল্লাহ্  তা’অরায কাষে অভযা প্রাথরনা কষ্টয, লমন ষ্টতষ্টন 
অভাষদযষক ষ্টি এফং াামে দান কষযন। অভযা অল্লাহ্  তা’অরায প্রংা কষ্টয এ কাযষণ লম, ষ্টতষ্টন 
অভাষদযষক ফহুফায ত্রুষদয ষ্টফরুষদ্ধ ষ্টফজেী োয ুষমাগ ষ্টদষেষেন। অভাষদয ষনষকআ তাাঁষদয প্রষ্টতজ্ঞা (লমভন 
াাদাত) ূণর কষযষেন এফং অভাষদয ষনষকআ এেষনা ষক্ষাে যষেষেন। 
 

লালণ অয ষ্টনমরাতষনয মাাঁতাকষর ষ্টি ফায য ষ্টজাষদয ভাধেষভ অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা অভাষদয ম্মান 
প্রদান কষযষেন এফং অভাষদয ষঙ্গ অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা তাাঁয োদা ূণর কষযষেন। অল্লা ুফানাহু 
ো তা’অরায ায করুণাে অভাষদয ীদ বাআষেযা তাাঁষদয যি ষ্টদষে এভন এক আষ্টতা ততষ্টয কষয ষ্টগষেষেন, 

মা ষ্টনষে অভযা গফর নুবফ কষ্টয। অভযা শুধু জাষ্টন লম, „রা আরাা আল্লাল্লা’ -এআ কাষ্টরভায জষনেআ তাাঁষদয যি 
ষ্টনগরত এফং প্রফাষ্টত ষেষে। অল্লা ুফানাহু ো তা’অরায জষনেআ অভাষদয বাআষদয ঙ্গ-প্রতেঙ্গগুষরা িুকষযা 
িুকষযা ষেষে এফং অল্লায াষনআ তাষদয ভাথাগুষরা ষ্টেন্ন ষ্টবন্ন ষেষে। অয তাাঁষদয এআ কুযফানী অভাষদয 
াাদাষতয অকাঙ্ক্ষাষক অয তীব্রবাষফ ফাষ্টিষে ষ্টদষেষে, মাষত অভযা অগাভী কারআ অভাষদয ষ্টপ্রেতভ ভানুল 
ভুাম্মাদ াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এফং তাাঁয াথীষদয াষথ াক্ষাত রাব কযষত াষ্টয। অা!! লষ্টি কত ফি 
ুেফয এফং অনন্দদােক ফোায!! লআ ফেষ্টি কতআ না লৌবাগেফান, লম তায যষফয াষথ াক্ষাত কযষফ এফং তায 
যফষক তায ঈয ন্তুি লদেষত াষফ এফং ল ঈষ্টিত ষফ নফী, ষ্টদ্দীক  াষরীনগষণয াষথ এফং ঙ্গী ষ্টষষফ 
তাযা কতআ না ঈত্তভ! 

 

অভযা অল্লায কভ লেষে ফরষ্টে, অভাষদয এষককজন লতা ঈভাআয আফষন অর াভাভ অর অনাষ্টযযআ ভত, ষ্টমষ্টন 
নফযত ফরষ্টেষরন, 

 

“এআ লেজুযগুষরা োো মরন্ত মষ্টদ অষ্টভ জীষ্টফত থাষ্টক, তাষর ল লতা এক দী র জীফন।‛5
 

 

ভুষ্টরভযা দুফরর ষে মাষফ- এআ অঙ্কা মষ্টদ অভযা না কযতাভ, তাষর অভযা কষর আফষন অর াভাভ এয ভত 
কযায জনে যস্পষযয াষথ প্রষ্টতষমাষ্টগতাে ষ্টরপ্ত তাভ। লকননা, ষ্টনঃষন্দষ অভযা অভাষদয ষ্টপ্রে ভানুলষদয ষঙ্গ 
াক্ষাষতয জনে ভষ্টযো ষে অষ্টে। ুতযাং ভান অল্লা ুফানাহু ো তা’অরায কাষে অভযা প্রাথরনা কষ্টয, ষ্টতষ্টন 
                                                 
5
 ভুষ্টরভ কতৃরক তায ী ষত ফষ্টণরত াষ্টদষয ূত্র ধষয, ফদষযয ষ্টদন যুরুল্লা াল্লাল্লাহু অরাআষ্ট ো াল্লাভ ফষরন, “লআ জান্নাষতয ষ্টদষক 

ঈষে দাাঁিা মায প্রস্ততা অভান এফং জভীষনয ভান।‛ ঈভাআয আফষন অর াভাভ (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফরষরন , “ল অল্লায যরূ াল্লাল্লাহু 

অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ! জান্নাষতয প্রস্ততা ষ্টক অভান এফং জভীষনয ভান?” যুরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ঈত্তয ষ্টদষরন, “োাঁ‛ । 
ঈভাআয তেন ফরষরন, “ফাষ্টেন! ফাষ্টেন!” যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ষ্টজষজ্ঞ কযষরন, “লকান ষ্টজষ্টনষ্টি লতাভাষক ফাষ্টেন ফাষ্টেন 

ফরষত ঈদু্বদ্ধ কষযষে?” ুতযাং ঈভাআয (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) তেন ঈত্তয ষ্টদষরন, “লআ অল্লায কভ! ল অল্লায যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো 
াল্লাভ! অষ্টভ এয একজন ষ্টধফাী োয অা যাষ্টে এষ্টি োিা অয লকান ফোায নে।‛ ুতযাং যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ 

ফরষরন, “তাষর ষ্টনষ্টিত তুষ্টভ তাষদয একজন ষফ।‛ ষয ল ষ্টকেু লেজুয ষ্টনর এফং লেষত শুরু কযর। তেন ল অষক্ষষয াষথ ফরর, “াে! 

এআ লেজুয লেষত মষ্টদ অভায লদষ্টয ষে মাে, তাষর ষ্টনষ্টিতবাষফ এআ জীফষনয জনে এষ্টি এক দী র ভে।‛ ুতযাং, ষ্টতষ্টন লেজুয গুষ্টর ষ্টনষক্ষ 

কযষরন এফং তাাঁয ভৃতুে না ো মরন্ত ত্রুয ষ্টফরুষদ্ধ মুদ্ধ কযষরন। এষ্টি ভুষ্টরভ (১৯০১) কতৃরক ফষ্টণরত এফং অর-অরফানীয ‘ী অত 

তাযগীফ’ (১৩১২) কতৃরক তোেনকৃত। 
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লমন অভাষদয ষ্টেক ষথ ষ্টযচাষ্টরত কষযন এফং তাাঁয াষথ াক্ষাত রাষবয ূফর মরন্ত লমন তাাঁয ষথ অভাষদযষক 
দৃঢ় যাষেন। 
 

লম যিক্ষেী মুদ্ধষক্ষত্র যচনা কষয লচচষ্টনোয াী লমাদ্ধাযা যাষ্টোষক বীত-ন্ত্রস্ত কষযষে, তায নেতভ একষ্টি ষ্টদক 
র ষ্টপদােী অক্রভণ। মাাঁযা এ দাষ্টেত্ব ারন কষযন তাাঁযা তাাঁষদয জীফন ঈৎগর কষযন, লমন তাাঁযা ষ্টত দ্রুত অল্লা 
ুফানাহু ো তা’অরায ষ্টনকি লথষক ুযস্কায লষত াষযন । লৌত্তষ্টরক কুফ পায ত্রুয হৃদষে কম্পন অয ত্রা 
ঞ্চায কষয তাাঁযা ষ্টত দ্রুত অল্লা ুফানাহু ো তা’অরায যাষ ষ্টনষজষদয ভরণ কষযন, ষ্টত ঈচ্চ ফাস্থাষনয 
(জান্নাত) তীব্র অকুষ্টতয জনে, লআ ভান ত্তা অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা, ষ্টমষ্টন কর দোরু লথষক ষ্টত ফি 
দোরু এফং কর ক্ষভাকাযীয লথষক ফষচষে ফি ক্ষভাকাযী। 
 

এআ ঈম্মা এতষ্টদন মরন্ত দ্বীষনয জনে লকফর ুরুলষদয অষত্মাৎষগরয আষ্টতাআ শুষন এষষে, নাযীষদয 
অষত্মাৎষগরয ষঙ্গ তাযা ষ্টযষ্টচত নে। ভান অল্লা ুফানাহু ো তা’অরায আোে ‘াো ফাযাষেবা’ নাষভয এক 
তরুণী এভন একজন অষত্মাৎগরকাযী ীদ ষ্টষষফ আষ্টতাষয াতাে ষ্টনষজষক ষ্টচযস্মযনীে কষয লযষেষেন অয 
তাাঁয অষত্মাৎষগরয ভধে ষ্টদষে অভাষদয জনে এক াধাযণ দৃিান্ত স্থান কষয ষ্টগষেষেন। 
 

যাষ্টোনযা এেন কর থ লথষকআ (নাযী ষ্টকংফা ুরুল) তাষদয ভৃতুেয প্রয গুনষত াষয এফং াো ফাযাষেবায 
ভত নাযীয কাযষণ বীত - ষ্টফহ্বর ষত াষয। প্রষ্টতষ্টি ুরুষলযআ তাাঁয ভত নাযীয ষ্টদষক ষ্টংায (ষ্টগফতা) দৃষ্টিষত লদো 
ঈষ্টচত। প্রষ্টতষ্টি কাুরুষলযআ ধুরা - কাদাে জজরষ্টযত কষয ষ্টনষজয ভাথা ভাষ্টিষত ুাঁষত যাো ঈষ্টচত। লকননা, এআ নাযী 
মা কষযষে তা েুফ কভ ুরুলআ কযষত লষযষে। প্রষ্টতষ্টি ষতেয নুাযীযআ তাাঁয ভত ষ্টনষজষদয ষ্টফষ্টরষে লদো 
ঈষ্টচত। অয এআ ঈম্মায ভাষে এভন একষ্টি ঈজ্জ্বর দৃিান্ত স্থাষ্টত োে, এআ ঈম্মায গষ্টফরত ো ঈষ্টচত। অভযা 
ষ্টনষ্টিত, তাাঁয ভত তরুণী লম ঈম্মায ভাষে যষেষে, অল্লায কভ, লআ ঈম্মাহ্  কেষনাআ করোণ লথষক ফষ্টঞ্চত ষত 
াষয না। 
 

মা লাক, অভযা মেন অভাষদয লফাষনয এআ অষত্মাৎষগরয  িনাে লো ভষন ষ্টেরাভ এফং তাাঁয জনে অল্লায ষ্টনকি 
ভাগষ্টপযাত এফং যভত কাভনা কযষ্টেরাভ, ল ভে অভযা ষ্টকেু আ-লভআর লরাভ মা অভাষদয অনষন্দয ভাষে 
লভষ য  ন িায ূচনা কযর। এআ প্রাগান্ডাষ্টি অভাষদয ত্রু ষ্টকংফা ষ্টফষদ্বলী কাষযা লথষক নে, ফযং এভন লরাকষদয 
কাে লথষক মাষদয ষ্টনকি অভযা গেনভূরক দুষদ অা কষযষ্টেরাভ। তাযা াো ফাযাষেবা এয ভত ফি 
ভুজাষ্টদাষক লদালী াফেস্ত কযর এফং প্রাগান্ডা কযর লম, াো ফাযাষেবা এয ভত এযকভ অত্মতো (!) 

নুষভাদনষমাগে নে। শুধু তাআ নে, তাযা ভত ষ্টদর লম, অভাষদয ষেফ াআষি তাাঁয ষ্টযষ্টচষ্টত তুষর ধযািা 
নুষভাদনষমাগে নে, ফযং অভাষদয ঈষ্টচত ষ্টের তাাঁয ভাষরাচনা কযা। তাযা এষক্ষষত্র এভন ষ্টকেু দরীষরয ঈষল্লে 
কষযষেন মাষত এষ্টিআ প্রতীেভান ে লম, তাযা তাষদয প্রদত্ত দরীষরয প্রষোগ কষযষেন। 
 

এআ অষরাচনাে অভযা এআ ষ্টফলেষ্টি ষ্টযষ্কায কযফ (আনাল্লাহ্ ) লম, াো ফাযাষেবা এফং নুরূবাষফ অবু্দয 
যভান অ-ষ্টাষ্টন, কাজী ভারাষ্টদ, োষ্টতভ, তাাঁয বাআ অরী, অবু্দর ভাষ্টরক এফং নোনেযা অল্লায আোে ষ্টচযস্থােী 
জান্নাষত ফুজ ােীয হৃদষে স্থান ষ্টনষে অল্লাহ্  ুফানাহু ো তা’অরায অর  লথষক েুরন্ত োিফাষ্টতষত তাাঁষদয 
অায োষেন। 
 

অষত্মাৎগরকাযী ষ্টপদােী অক্রভষণয ষ্টফলষে অষরাকাত কযায ূষফর অভাষদয ঈষ্টচত ষফ এ ফোাষয ুষ্টনষ্টদরিবাষফ 
ঈত্তয লদো। 
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প্রথভতঃ তুষ্টভ মষ্টদ না জাষনা, তাষর তুষ্টভ ষ্টক ষ্টজষজ্ঞ কষয লনষফ না? লকান একষ্টি ষ্টফলষে ুষ্টচষ্টন্তত এফং ুষ্টনষ্টদরি 
ষ্টদ্ধান্ত ফা পাতাো না লজষন কাষযা জষনেআ এ ম্পষকর ঈষটাাটা ভন্তফে কযা ঙ্গত নে। মাযা অভাষদয 
ভাষরাচনা কষযন তাযা মষ্টদ এ ষ্টফলষে ফর প্রথভ ষ্টনষজযা নুন্ধান কযষতন, তাষর তাযা লদেষতন লম, তাষদয 
ঈিাষ্টত ষ্টবষমাষগয ষঙ্গ াযীো- ষ্টফাযদ অষ্টরভগণ অষদৌ একভত লালণ কষযনষ্টন। ুতযাং, এআ তফধ কৃষ্টতত্বূণর 
কাষজয জনে কেষনাআ অভাষদয ভাষরাচনা কযা ঈষ্টচত নে। 
 

ষ্টদ্বতীেতঃ অভযা তে নুন্ধানী বাআষদয নুষযাধ কষ্টয, ূফরফতরী াযীো ষ্টফাযদ, আভাভষদয যােষক েন্ডন কযায 
ূষফর অভাষদয ভাষরাচনা কযষফন না। 
 

তৃতীেতঃ ষ্টপ্রে বাআ  লফাষনযা! প্রষ্টতষ্টি ষ্টপদােী অক্রভণআ তফধ নে, ষ্টকংফা কর ষ্টপদােী অক্রভণআ ষ্টনষ্টলদ্ধ নে। ফযং 
এ ষ্টফলষে যােষ্টি ত্রুয ফস্থা, মুদ্ধ ষ্টযষ্টস্থষ্টত, ক্ষভ ীষদয ফেষ্টিগত ষ্টযষ্টস্থষ্টত এফং াষযষনয ষ্টনজস্ব ধযণ ফা 
ঈাদাষনয ঈয ষ্টনবরয কষয। এবাষফ প্রকৃত ফস্থা ম্পষকর বারবাষফ না লজষন-ফুষে লকঈ এভন াভরা ম্পষকর 
লকান ভতাভত ষ্টদষত াষয না। অয এতদফস্থা ম্পষকর লকফর ভুজাষ্টদষদয ষ্টনকি লথষকআ জানা লমষত াষয, 

কুফ পাযষদয লথষক নে। লষক্ষষত্র, অভাষদয ফস্থা  ষ্টযষ্টস্থষ্টত ম্পষকর না লজষন ষ্টকবাষফ অভাষদয ষ্টফরূষদ্ধ 
অনাযা জ্ঞতায ষ্টবষমাগ ঈিান কষযন? এফং এআ াভরাষক প্রশ্নষ্টফদ্ধ কষযন?6 

 

ষ্টযষষল, অল্লায কাষে প্রাথরনা কযষ্টে, ষ্টতষ্টন লমবাষফ েন্দ কষযন, লমবাষফ যাষ্টজ-েুী থাষকন, লবাষফ ভুজাষ্টদষদয 
পরতা দান কষযন এফং ষ্টতষ্টন লমন ষনক ত্রুষক লভষয লপরায য তাাঁয যাস্তাে অভাষদয ীদ ষ্টষষফ কফুর 
কষয লনন। 
 

ُُْى  َّ َيِىِعَذ انصُِّجُح َؤَنَُِظ انصُِّجُح ِثَقِشٍَتِإ  

 

“প্রবাতআ লতা তাষদয প্রষ্টতশ্রুত ভে। প্রবাত ষ্টক েুফ ষ্টনকষি নে?”7 

 

অষত্মাৎগরকাযীয ষ্টপদােী অক্রভষণয ংজ্ঞা এফং ত্রুয য তায পরাপরঃ 
 

ষ্টপদােী অক্রভষণয ফা অষত্মাৎগরভূরক াষযন ফরষত এভন াষযন ফুোে লমোষন এক ফা একাষ্টধক ফেষ্টি 
তাষদযষথষক স্ত্রষস্ত্র এফং ংেোষ্টধষকে প্রফর ত্রুয ষ্টফরূষদ্ধ াষযন ষ্টযচারনা কষয; মষ্টদ তাযা জাষন লম এষত 
ষ্টনষ্টিতবাষফ তাষদয ভৃতুে  িষফ। 
 

                                                 
6
 াআে অফু কুতাআফা অ-াষ্টভ ফষরন, “ভুজাষ্টদীন বাআষদয প্রষ্টত এষ্টি একষ্টি ফাধেতাভূরক ফোায লম, তাষদয ষ্টনষজষদয কাজগুষ্টরষক অয 

ুংগষ্টেত এফং ুষ্টনফদ্ধ কযায ষ্টনষ্টভষত্ত ষ্টকেু ষ্টফলে গুরুত্ব কাষয ষ্টফষফচনা কযষত ষফঃ লমোষন ফরাষ্টধক ংেেক ত্রু লনায ক্ষষ্টত াধন ম্ভফ 

এভন াভষ্টযক িাষগরষি ষ্টনষজষদয লফাভা লভষয ঈষ্টিষে লদোয ভত াভষ্টযক াষযন ষ্টযচারনা কযাষত দৃষ্টি ষ্টনফদ্ধ কযা, অল্লায অআষনয 

ষ্টফরুষদ্ধ ভানফ যষ্টচত অআন লমোষন যচনা কযা ে, লযকভ ভুষ্টযকী ংষদয ভত িাষগরষি অ াত কযা, ষ্টকংফা এভন ষ্টফষ্টডং িাষগরি কযা লমোষন 

াভরায ষয তাোষ্টগতযা ক্ষষ্টতগ্রস্ত ষত থাষক। ষ্টকন্তু এ যকভ ঈাে ফেতীত নে লকান ঈাষে মষ্টদ তাষদয অক্রভণ কযা মাে, লষক্ষষত্র 

এযকভ ষ্টপদােী াষযন চারাষনা ঈষ্টচত নে। এষ্টি বাআষদয প্রষ্টত একষ্টি ফাধেতাভূরক নুৃত ষ্টফলে লম, দুআ-একজনষক তো কযষত এভন 

াষযন চারাষনা ষ্টেক নে। এয কাযণ র- ঐ বাআ লমন দাভী ভুিায ভত এফং এযকভ বাআষদয ংেো ষনক কভ (মাযা ষ্টনষজষদয আোে 

অল্লায ন্তুষ্টিয জনে ষ্টনষজষদয জীফনষক ঈৎগর কষয ষ্টদষত আেুক)। তাআ এষ্টি ফাধেতাভূরক লম, েুফ ফোক  লরাভ লরক ফৃৎ িাষগরি োিা 
তাষদয ফেফায না কযা। 
7
 ূযা হুদঃ ৮১ 
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ম্প্রষ্টত এভন লক্ষত্র ততষ্টয ষেষে লম, ফেষ্টিয লদ, মানফান ফা ুেিষক ষ্টফষফাযক দ্বাযা ষ্টিত কষয ত্রুয  াাঁষ্টিষত 
থফা গুরুত্বূণর স্থানাে প্রষফ ূফরক োৎ াভরা চাষ্টরষে ত্রু ফুেষয ষফরাচ্চ ক্ষষ্টত াধষনয ঈষদ্দষে মথামথ স্থাষন 
ষ্টফষফাষ্টযত কযা ে। াধাযণতঃ ষ্টমষ্টন এআ  িনাষ্টি  িান ষ্টতষ্টনআ এষত ফরপ্রথভ ভৃতুেফযণ কষযন। 
 

অষযকষ্টি লকৌর র, লকান অভরড ভুজাষ্টদ মেন ফাাঁচায লকান প্রস্তুষ্টত না ষ্টনষে ষ্টকংফা ফাাঁচায ম্ভাফনা ঈষক্ষা কষয 
ত্রুয ফোযাষক থফা ষ্টভরনস্থষর তষ্টকরষত ঢুষক নফযত গুষ্টরফলরণ কষয, ঈষদ্দে থাষক মত লফষ্ট ংেেক ম্ভফ ত্রু 
ষ্টনধন কযা, মেন ষ্টতষ্টন প্রাে ষ্টনষ্টিত লম, এষত ষ্টতষ্টন ভাযা মাষফন।8

 

 

“অত্ম াতী লফাভা াভরা‛ ফষর লম লরষফর লাঁষি লদো ে তা ভ্রান্ত  ষ্টেক নে। ভূরতঃ এআ গাষ্টরষ্টি অভাষদয 
বাআষফানষদয এআ কাজ ষত নুৎাষ্টত কযায জনে আহুদীষদয চক্রাষন্তয পর। ূফর এফং ষ্টিষভয ভাষে কত ফি 
ফেফধান! ুেী ভানষ্টকতা, তধষমরেয বাফ এফং ইভাষনয দূফররতায কাযষণ লম অত্মতো কষয, ল লতা জাান্নাষভয 
অগুষন জ্বরষফ এফং ল অল্লায রা’নত জরন কষযষে। নেষ্টদষক াাদাত ফযণকাযী ফেষ্টি ইভাষনয ষ্টিষত 
ফষ্টরোন ষে ূণর অন্তষ্টযকতা এফং ষ্টনষ্ঠায াষথ ষ্টনষজষক অল্লায যাষ ঈৎগর কযায ভধে ষ্টদষে আরাষভয ষ্টফজে 
অনেন কষয এফং অল্লায ফাণীষক ফুরন্দ কষয। 
 

অভযা অভাষদয ষ্টবজ্ঞতায অষরাষক লদষেষ্টে, অষত্মাৎগরকাযী ষ্টপদােী অক্রভণ ফেতীত ত্রুয ষ্টফরূষদ্ধ পরাপর 
অনেষনয লক্ষষত্র অয লকান ষক্ষাকৃত ঈৎকৃি লকৌর লনআ, লম লকৌর ষ্টদষে তাষদয হৃদষে লফষ্ট ত্রা ঞ্চায কযা 
লমষত াষয। একষ্টদষক লমভন তা তাষদয প্রচন্ড অ াষত মুরদস্ত কষয, নেষ্টদষক তাষদয ঈদেভ  প্রাণষ্টিষক ষ্টফমরস্ত 
কষয তুষর। এয পষর, বীরুতায কাযষণ জনগষণয ষঙ্গ লভা লথষক এফং জনগণষক লালণ-ষ্টনমরাতন কযা লথষক তাযা 
ষ্টফযত থাষক এফং রুিাি  লনস্তা কযা লথষক দূষয থাষক। এআ জাতীে াষযন মাষত ং ষ্টিত না ষত াষয, 

লষ্টদষক ষ্টফষ্টবন্ন দষক্ষ ষ্টনষত 

 

ফেস্ত থাকায কাযষণ নে তোচায ষ্টনমরাতন লথষক ভানুল লযাআ াে। কর প্রংা অল্লাহ্  তা’অরায মাাঁয আোে 
ষদয ষনকগুষ্টর গুরুত্বূণর ষ্টযকল্পনা লবষস্ত লগষে, ঈযন্তু, ষদয দা এভন ফস্থাে লৌষোঁষে লম, লোদ ুষ্টতন 
তায যকাষযয স্বযাষ্ট্র দপতয এফং প্রষ্টতযক্ষা ভন্ত্রনারষেয ঈয ভস্ত দােবায চাষ্টষে ষদয ষ্টবমুি কষযষে এফং 
ভন্ত্রনারে দুষ্টিয ঈচ্চ মরাষে ফোক যদফদষরয হুভষ্টক ষ্টদষেষে। লম টু্রগুষরা ষ্টপদােী অক্রভণ বনু্ডর কযষত ষচি ফা 
তৎয নে তাষদযষক ভেরা- াঁচা ষ্টযষ্কায, অতষদয শুশ্রুলা এফ কাষজ ষ্টনষোষ্টজত কযা ষেষে। এআ র ষদয 
তনষ্টতক ফস্থা! 
 

ফস্তুগত মরাষে এআ াষযন ত্রুয জনে ফষে অষন ভাযাত্মক ক্ষষ্টত, অয অভাষদয জনে ফরষ্টনম্ন তোগ। ত্রুয 
ফোক ক্ষষ্টতয তুরনাে এআ তোগ েুফআ াভানে। ফস্তুতঃ ত্রুয ষ্টফষফাযকভূষয ক্ষষ্টত এফং মানফানগুষ্টরষক মুদ্ধ 
ষ্টযতেি ষ্টজষ্টন ষ্টষষফ অভাষদয প্রাষ্টপ্তয ফোাযষ্টি লমন এভন লম, অভযা অভাষদয দ্ধষ্টতষতআ যাষ্টোনষদয তা 
লপযৎ ষ্টদতাভ। এয ভানষ্টফক তোগ র একষ্টি ভাত্র জীফষনয তোগ, লম ভূরতঃ ীদ  ফীয অল্লায আোে ল 
                                                 
8
  অষযক ধযষনয ষ্টপদােী াষযন মা ‚াাদাতভূরক াষযনঃ াাদাষতয ষফরাচ্চ চূিা‛ নাভক ুস্তষক ঈষল্লে কযা ষেষে। অয তা র, 

“থফা ল একাকী লকান ষ্টফষফাযক র্দ্ফে যীষয ফন না কষযআ ত্রুয লকান  াাঁষ্টি অক্রভণ কযায জনে মাে মাষত ভজুদ যষেষে প্রচুয ষ্টযভাষণ 

ষ্টফষফাযক র্দ্ফে। এষ্টি ধ্বং কযা ম্ভফ নে, মতক্ষণ না ল ষ্টনষজ ঐ ষ্টফষফাযক র্দ্ফেগুষ্টরয ষ্টফষফাযণ  িাে (গুষ্টর কযা ফা এযকভ ষ্টকেুয ভাধেষভ) 

লমোষন ল ষ্টনষজ ভােোষন থাষক (এফং এবাষফ াাদাত ফযণ কষয)। াাদাতভূরক াষযষনয ষনক ধযণ অষে মা অভাষদয ষক্ষ এোষন 

ঈষল্লে কযা এফং গণনা কযা ম্ভফ নে। ুতযাং ল ষ্টনষজষক ষ্টফষফাযক ষ্টকংফা অগুষনয ভষধে (ুযা ফুরুষজয গষতরয লরাকষদয  িনায নুরূ) 

ঈৎগর কষয থফা নুরূ লকান দ্ধষ্টত নুযণ কষয- ষ্টনেভষ্টি একআ যকভ এফং এয রক্ষে একআ (অল্লায ফাণীষক ঈন্নীত কযা এফং দ্বীষনয 

করোষণয জনে ভুষ্টরভষদয ত্রুষদয ক্ষষ্টত াধন কযা) - ভৃতুে জরষনয ঈাে ষ্টফষ্টবন্ন যকভ ষ্টকন্তু ভৃতুে ফরষক্ষষত্র একআ। 
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যাষ্টয জান্নাষত চষর লগষে। ক্ষান্তষয, ত্রুয জনে ষদয ক্ষষ্টতয ষ্টদক ষফরাচ্চ। গত াষযষনয য ষদয ষ্টনত 
 অষতয ংেো ষ্টের ১৬০০ এফং এয পষর লচচষ্টনোষত যাষ্টোন লপাষরয ফ লথষক গুরুত্বূণর াভষ্টযক স্থানাষ্টি 
মূ্পণরবাষফ ষ্টফধ্বস্ত ষে লগষে। 
 

এ কর ষ্টকেু ষ্টজরত ষেষে লকফর চাযজন ফীষযয কাযষণ। অভযা দৃঢ়বাষফ ঈরষ্টি কষ্টয এযকভ াষযন 
নফযত চরষত থাকষর যাষ্টোনযা অয লফী ষ্টদন অভাষদয বূষ্টভষত থাকষত াযষফ না। ে তাযা অক্রভষণয জ 
িাষগরষি ষ্টযণত ষত ুনযাে লজািফদ্ধ ষত বে াষফ, নতুফা এআ াভরাগুষ্টর লভাকাষ্টফরায জনে একষ্টত্রত ষফ। 
অল্লাহ্  ুফানাহু ো তা’অরা চাআষর ষ্টপদােী অক্রভণআ তাষদয ষ্টেন্নষ্টবন্ন কযায জনে মষথি ষফ। মষ্টদ ফাস্তষ্টফক তাযা 
ষ্টফলেগুষরাষক তাষদয ষ্টনেন্ত্রষণ অনষত চাে প্রষ্টতষ্টি ষয তাষদয ৩,০০,০০০ তষনেয টু্র রাগষফ, অয তা লকান 
ষ্টতযঞ্জন নে । 
 
 

এতদংক্রান্ত ষ্টফলষেয দষ্টররভূঃ
 

অষত্মাৎগরকাযী ষ্টপদােী অক্রভষণয ষ্টফলষে চূিান্ত ষ্টদ্ধান্ত গ্রষণয ূষফর অষ্টরভগষণয যাে মরাষরাচনা ষ্টকংফা ষ্টকেু বুর 
ধাযণা ষনাদষনয অষগ অভাষদয জনে ভীচীন ষফ এ ংক্রান্ত ষ্টফলষে াযীোয ষ্টকেু দরীর-প্রভাণ ল কযা। এ 
দরীর-প্রভাণগুষ্টর নুযণ কষয এ ংক্রান্ত অষরাচনা কযা এফং এয ফাস্তফ ঈদাযণ তুষর ধযা। অভযা ক্রভষ্টিত 
দরীরভূষয প্রষ্টতষ্টিয ৃথক ৃথক ফোেো কযফ না, ফযং ফুোযী এফং ভুষ্টরভ যীপষক ভূর ষ্টবষ্টত্ত ধষয নে 
াদীগ্রন্থগুষ্টরয লযপাষযন্স ঈষল্লে কযফ মা এ দরীরষক অয ষ্টফশুদ্ধ প্রষ্টতন্ন কষয। 
 

একঃ
 

ٌَ ِفٍ َعِجُِم  َّ َنُهُى اْنَجََُّخ ََُقبِرُهى ًُِؤِيُِنَي َؤَُِفَغُهِى َوَؤِيَىاَنُهِى ِثَإ ٍَ اْن َّ اِشَزَشي ِي َّ انهَّ ِّ َحقًّب ِفٍ انزَِّىَساِح ِإ ٌَ َوِعّذا َعَهُِ ٌَ َوَُْقَزُهى ِّ َفَُْقُزُهى انهَّ
ِّ َوَر ِّ َفبِعَزِجِشُشوا ِثَجُِِعُكُى انَِّزٌ َثبََِعُزِى ِث ٍَ انهَّ ِِ ِي ٍِ َؤِوَفً ِثَعِهِذ ٌِ َوَي ُُِِىَواْنِئَِِجُِم َواْنُقِشَآ َُْى اْنَفِىُص اْنَع  ََ ِن  

 

“অল্লাহ্  তা’অরা ভু’ষ্টভনষদয লথষক তাষদয জান এফং ভার জান্নাষতয ষ্টফষ্টনভষে ত্রুে কষয ষ্টনষেষেন; তাযা অল্লায 
ষথ মুদ্ধ কষয, তো কষয এফং ষ্টনত ে। তাযাত, আনজীর  কুযঅষন এআ ম্পষকর তাষদয দৃঢ় প্রষ্টতশ্রুষ্টত 
যষেষে। ষ্টনজ প্রষ্টতজ্ঞা ারষন অল্লাহ্  ষক্ষা লক লেষ্ঠতয অষে? ুতযাং লতাভযা লআ ফেফায জনে অনষ্টন্দত , 

মা লতাভযা কষযে এফং এিাআ লতা ভা াপরে।‛9
 

 

ুতযাং, এআ অোতষ্টিআ অল্লাহ্  তা’অরায ষঙ্গ ভুজাষ্টদষদয াযস্পষ্টযক লদনা-ানায ভূর ষ্টবষ্টত্ত। এআ ফেফায জনে 
ভুজাষ্টদ ফেষ্টি লম ভূরেআ ষ্টদষত প্রস্তুত থাকুক তাআ নুষভাদনষমাগে। তএফ, মতক্ষণ মরন্ত এ ংক্রান্ত ষ্টনষলধাজ্ঞায 
লকান দরীর ঈষ্টস্থত না কযা মাষফ, ততক্ষণ মরন্ত তা ষ্টনষ্টিতবাষফ জাষেজ। 
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দুআঃ
 

ٍَ ُّ َيَع انصَّبِثِشَ ِّ َوانهَّ ٌِ انهَّ ٍِ ِفَئٍخ َقِهَُهٍخ َغَهَجِذ ِفَئًخ َكِثرَيًح ِثِئْر  َكِى ِي

 

“অল্লাহ্ য হুকুষভ কত কু্ষর্দ্ দর কত ফৃৎ দরষক যাবূত কষযষে। অয অল্লাহ্  তধমরীরষদয াষথ যষেষেন।‛10
 

 

এআ অোতষ্টি ষ্টনষদর কষয লম, াযীো নুাষয ষ্টিয ভাত্রা জাগষ্টতক ফস্তুয ঈয ষ্টনবরযীর নে। 
 

ষ্টতনঃ
 

ُّ َسُءوْف ِثبْنِعَجبِد ِّ َوانهَّ ُّ اِثِزَغبَء َيِشَظبِح انهَّ ٍِ ََِشِشٌ ََْفَغ ٍَ انَُّبِط َي  َوِي

 

“ভানুষলয ভষধে এভন লরাক যষেষে, লম অল্লায ন্তুষ্টি রাষবয জনে অত্মষ্টফক্রে কষয থাষক। অল্লাহ্  তাাঁয 
ফান্দাগষণয প্রষ্টত তেন্ত দোর্দ্র।‛11

 

 

আভাভ আফষন অষ্টফ াষ্টতভ (যীভাহুল্লা) এআ অোষতয তাপীষয ফণরনা কষযন লম, আফষন অব্বা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) 

এআ অোতষ্টি ম্পষকর ফষরন, 

 

“এয থর র অল্লায ক্ব (তাীদ) প্রষ্টতষ্ঠা কযায ঈষদ্দষে অল্লায ষথ ষ্টনষজষদয ভৃতুে মরন্ত ষ্টজাষদ ির 
থাকায ভধে ষ্টদষে তাযা ষ্টনষজষদযষক অল্লায কাষে ষ্টফষ্টক্র কষয ষ্টদষেষেন।‛12

 

 

আভাভ আফষন কাীয (যীভাহুল্লা) ফষরন, 

 

“ষ্টধকাং তাপীযকাযকগণ ভষন কষযন, এআ অোতষ্টি অল্লায ষথ ষ্টজাষদ যত প্রষ্টতষ্টি ভুষ্টরষভয জনে নাষ্টমর 
ষেষে। ... এফং মযত ষ্টাভ ষ্টফন অষভয (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) মেন কাষ্টপযষদয দুষ্টি ফুে লবদ কষয তাষদয ভষধে 
ঢুষক ষিন এফং একাকীআ তাষদয ঈয অক্রভণ চারান, তেন কতক ভুষ্টরভ তাাঁয এআ অক্রভণষক াযীো 
ষ্টফষযাধী ভষন কষযন। ষ্টকন্তু মযত ঈভায (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) এফং মযত অফু হুযাআযা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) প্রভূে 
াাফীগণ (মাযা এআ অক্রভণষক াযীো ষ্টফষযাধী ভষন কষযষ্টেষরন) ভ্রান্ত প্রষ্টতন্ন কষযন এফং এআ অোতষ্টি 
ষ্টতরাোত কষযন।‛13

 

 

আভাভ অর কুযতুফী (যীভাহুল্লা) ফষরন, “াান অর ফাযী (যীভাহুল্লা) ফষরন, 

 

„লতাভযা ষ্টক জান কাষদয ম্পষকর এআ অোত নাষ্টমর ষেষে? এষ্টি লআ ভুষ্টরভষদয ম্পষকর নাষ্টমর ষেষে মাযা 
কাষ্টপযষদয ভুকাষ্টফরা কষয এফং ফষর, „তুষ্টভ রা আরাা আল্লাল্লাহ্  ফর, মষ্টদ তুষ্টভ তা ফর, তাষর তুষ্টভ এফং লতাভায 
ম্পদ অভায ক্ষ লথষক ষ্টনযাদ’ এফং কাষ্টপয মেন তা ফরষত স্বীকায কষয তেন ভুষ্টরভষ্টি ফষর ‘অল্লায 
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কভ! ষ্টনিেআ অষ্টভ ষ্টনষজষক অল্লায কাষে ষ্টফষ্টক্র কযফ।’ তয ল াভষন এষ্টগষে মাে এফং তায ভৃতুে মরন্ত মুদ্ধ 
কযষত থাষক।’‛14

 

 

ঈষ্টল্লষ্টেত াাফা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) কতৃরক প্রদত্ত ফোেো নুাষয, লম অল্লায জনে ষ্টনষজষক ষ্টফষ্টক্র কষয তায এআ 
কাজষক কেষনাআ অত্মতো ষ্টষষফ ষ্টফষফচনা কযা মাষফ না, এভনষ্টক ল মষ্টদ ফভর ষ্টযধান না কষযআ এক াজায 
ষ্টংস্র ত্রু লমাদ্ধায ষ্টদষক ধাষ্টফত ে এফং ভৃতুে ফযণ কষয। 
 
 

চাযঃ
ূযা অর ফুরূষজ ঈষল্লষ্টেত গষতরয ভানুলষদয ম্পষকর ী ভুষ্টরষভ জননক ফাদাহ্  এফং ফারষকয লম  িনাষ্টি 
াদীষ যষেষে তা এ যকভঃ 
 

“... তঃয জননক ফারকষক াষ্টজয কযা র। তাষক ফরা র তুষ্টভ লতাভায দ্বীন তোগ কয। ল প্রতোেোন কযর। 
তঃয তাষক তায একদর লরাষকয াষত লদো র এফং ফরা র লম, এআ ফারকষক ভুক াাষি ষ্টনষে মা এফং 
াাষিয এষকফাষয চূিাে ঈষে মাষফ। মষ্টদ ল তায দ্বীন তোগ কষয তাষর বার, নতুফা তাষক াাি ষত লপষর 
লদষফ। লরাষকযা তাআ কযর। মেন তাষক ষ্টনষে তাযা াাষিয চূিাে লৌঁষে লগর তেন ঐ ফারক লদাো কযর, ল 
অল্লাহ্ ! তুষ্টভ লমবাষফ চা,অভায ষ্টফরুষদ্ধ তাষদয ফোাষয মষথি ষে মা। তঃয াাি প্রচন্ডবাষফ লকাঁষ ঈের 
এফং োাঁকুষ্টন ষ্টদর। এষত তাযা কষরআ াাি ষত ষি ভাযা লগর। ফারক াষে লাঁষি ফাদায ষ্টনকি এর। 
ফাদাহ্  ফরর, লতাভায াষথ মাযা ষ্টগষেষ্টের তাযা লকাথাে? ফারক ফরর, তাষদয াত লথষক অল্লাহ্  অভাষক যক্ষা 
কষযষেন। ফাদাহ্  অফায তায তষ্টনকষদয হুকুভ ষ্টদর লম, এআ ফারকষক একষ্টি লনৌকাে তুষর না, তঃয মেন 
াগষযয ভাষে চষর মাষফ, তেন মষ্টদ ল তায দ্বীন তোগ কষয তাষর বার, নতুফা তাষক ভুষর্দ্ লপষর দা। লরাষকযা 
তাষক ষ্টনষে ভুষর্দ্য ভােোষন চষর লগর। ফারক ফরর, ল অল্লাহ্ ! তুষ্টভ লমবাষফ চা,অভায ষ্টফরুষদ্ধ তাষদয ফোাষয 
মষথি ষে মা। ষঙ্গ ষঙ্গ ঐ লনৌকা ঈষট লগর। যা ফ ভষয লগর। ফারক ািষত ািষত ফাদায দযফাষয চষর 
অর। ফাদা ফরর, ষ! লতাভাষক মাযা ষ্টনষে লগর তাযা লকাথাে? ফারক ফরর, অল্লাহ্  তা’অরা তাষদয াত 
লথষক অভাষক যক্ষা কষযষেন অয তাষদয ধ্বং কষযষেন। এযয ফারক ফরর, তুষ্টভ এবাষফ লচিা কষয অভাষক 
ভাযষত াযষফ না, মতক্ষণ না অভায যাভর নুমােী কাজ কয। ফাদা ফরর কী লআ কাজ? ফারক ফরর, তুষ্টভ 
ফ ভানুলষক একষ্টি ফি ভাষে জষিা কযষফ এফং একষ্টি ঈচুাঁ গাষে শুষ্টরষত অভাষক চিাষফ, তঃয অভায তীষযয 
থষ্টর ষত একষ্টি তীয লফয কযষফ, এযয তীযষ্টিষক ধনূষকয যষ্টষত রাগাষফ। তঃয ফরষফ, „এআ ফারষকয যফ 
অল্লায নাষভ তীয ষ্টনষক্ষ কযষ্টে।’ এবাষফআ তুষ্টভ অভাষক তো কযষত াযষফ। ফাদা তাআ কযর। ভস্ত 
ভানুলষক একষ্টি ভাষে জভা কযর। তঃয ফারকষক গাষেয াোে চিাষনা র। এযয ফারষকয তীষযয থষ্টর লথষক 
একষ্টি তীয াষত ষ্টনষে ধনূষকয াষথ রাগাষরা। তাযয ফরর, „অষ্টভ এআ ফারষকয যফ অল্লায নাষভ তীয ষ্টনষক্ষ 
কযষ্টে। এআ ফষর তীয ষ্টনষক্ষ কযর। তীয ষ্টগষে ফারষকয ভাথায একাষ ষ্টফদ্ধ র। তঃয ফারক তায তীযষ্টফদ্ধ 
স্থাষন াত লযষে ভৃতুে ফযণ কযর। এফং এবাষফআ তায ভৃতুে  ির। এআ  িনা লদষে লরাষকযা ফষর ঈের ‘অভযা এআ 
ফারষকয যফ এয ঈয ইভান অনরাভ। অভযা এআ ফারষকয যফ এয ঈয ইভান অনরাভ।’ ফাদাষক তায 
লরাষকযা ষ্টগষে জানার, অষ্টন মা অঙ্কা কষযষ্টেষরন তাআ ষেষে, ভানুলষতা ফ আরাভ গ্রণ  কষয  লপষরষে।  
ফাদা  তায  নুাযীষদয  হুকুভ  ষ্টদষরন  লম,  প্রষ্টতষ্টি  যাস্তায  ভুষে  ভুষে  ষ্টফারাকায  গতর  ততষ্টয  কয। 
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ফাদায হুকুভ নুাষয প্রষ্টতষ্টি যাস্তায ভুষে ষ্টফার অকাষযয গতর ততষ্টয কযা র এফং তাষত অগুন জ্বারাষনা র। 
তঃয ল ালণা কযা র ‘মাযা তাষদয দীন (আরাভ) তোগ না কযষফ তাষদযষক অগুষন ষ্টনষক্ষ কয। তাআ কযা 
র। এক মরাষে এক নাযীয ারা অর। তায ষঙ্গ ষ্টের তায দুষধয ষ্টশু। নাযীষ্টি মেন আতস্তত: কযষ্টের তেন 
তায দুষধয ষ্টশু ভাষেয লকাষর ফষ ফরর, „ভা তুষ্টভ অগুষন োাঁ দা। ষ্টনিেআ তুষ্টভ ক্ব দ্বীষনয ঈয যষেষো’।‛15

 

 

এআ াদীষ লদো মাে, দ্বীষনয স্বাষথরআ এফং দ্বীষনয করোষণয ষ্টনষ্টভষত্তআ এআ ফারকষ্টি ষ্টনষজষক তো কযায ঈাে ফষর 
ষ্টদষে ষ্টনষজষক ঈৎগর কষযষ্টের। এষ্টি ষ্টনষদর কষয লম, দ্বীষনয স্বাষথর এযকভ অষত্মাৎগর তফধ এফং তা অত্মতো 
ষ্টষষফ ষ্টফষফষ্টচত ে না। স্মযণ যাো দযকায, এযকভ কযায জনে ল লকান ী ােষ্টন ষ্টকংফা তাাঁয এভন ষ্টদ্ধাষন্তয   
ষ্টযণষ্টত লকভন ষফ তা ল অষগ লথষক জানষতা না। ঈযন্তু অভাষদয াযীোে ফারষকয এআ তোষগয বূেী 
প্রংা কযা ষেষে। 
 
 
 

াাঁচঃ
আভাভ অভাদ আফষন অব্বাষয (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) লথষক তাাঁয ভুনাষদ16 ফণরনা কষযষেন, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফষরন, 

 

“ষ্টভযাষজয যজনীষত লম যাষত অভাষক ভ্রভণ কযাষনা ে অষ্টভ একষ্টি ভষনাভুগ্ধকয ুঘ্রাণ নুবফ কযরাভ। অষ্টভ 
ফররাভ ল ষ্টজফযাইর! এত ুন্দয এআ ঘ্রাণ ষ্টকষয? ষ্টজফযাইর ফরষরন, এ র ষ্টপযঅঈষনয কনোয চুর অাঁচিাষনা 
ফাদী এফং তাাঁয ন্তানষদয ুঘ্রাণ। অষ্টভ ফররাভ, এয কাযণ ষ্টক? ষ্টজফযাইর ঈত্তয ষ্টদষরন, একষ্টদন ষ্টতষ্টন ষ্টপযঅঈষনয 
লভষেয ভাথায চুর অাঁচিাষ্টেষরন; োৎ তায ষ্টচরুষ্টনষ্টি াত লথষক ষি মাে। ষি মাোয ভে ষ্টতষ্টন ষ্টফষ্টভল্লা 
ফষরন। এআ দৃে লদষে ষ্টপযঅঈষনয লভষে ফরর, তুষ্টভ ষ্টক অভায ষ্টতায নাভ ঈচ্চাযণ কষযে? ষ্টতষ্টন ফরষরন, না 
লতাভাষদয ষ্টতা নন, ফযং অভায এফং লতাভাষদয ষ্টতায ষ্টমষ্টন যফ (অল্লা)। ষ্টপযঅঈষনয লভষে ফরর, ফাফাষক এিা 
ফষর ষ্টদফ ষ্টক? ষ্টতষ্টন ফরষরন, ো,ঁাঁ ফর। লভষে ষ্টগষে ষ্টপযঅঈনষক ফষর ষ্টদর। ষ্টপযঅঈন তাাঁষক ডাকর এফং ফরর, 

অষ্টভ ফেতীত লতাভায ষ্টক লকান যফ অষে? ষ্টতষ্টন ফরষরন, ফেআ লতাভায এফং অভায যফ অল্লা। একথা শুষন 
ষ্টপযঅঈন ষ্টতষরয ফি াষ্টিষত অগুন গযভ কযষত ফরর। মেন াষ্টি গযভ ষে লগর, তেন ষ্টপযঅঈন তাাঁষক এফং 
ন্তানষদয ঐ ঈত্তপ্ত াষ্টিষত ষ্টনষক্ষ কযায ষ্টনষদর ষ্টদর। ষ্টতষ্টন ফরষরন, লতাভায কাষে অভায একষ্টি দাফী অষে। 
ষ্টপযঅঈন ফরর, কী দাফী ফর। ষ্টতষ্টন ফরষরন, অষ্টভ চাআ লম, অভায  অভায ন্তানষদয াষ্টিগুষরা একষ্টি কফষয 
একষত্র দাপন কযষফ। ষ্টপযঅঈন ফরর, োাঁ, ফেআ এষ্টি অভায প্রষ্টত লতাভায ষ্টধকায। 
 

এযয তাাঁয াভষন তাাঁয ন্তানষদয এষক এষক   প্রষতেকষক লআ াষ্টিষত ষ্টনষক্ষ কযা র। এক মরাষে তাাঁয দুষধয 
ষ্টশুয ারা অর। এআ নাযী এফায একিু লমন ষ্টফচষ্টরত ষরন। তেন দুষধয ষ্টশুষ্টি ফরর, ভা তুষ্টভ দ্রুত োাঁ দা, 

কাযণ এআ ৃষ্টথফীয াষ্টস্ত অষ্টেযাষতয াষ্টস্তয তুরনাে এষকফাষযআ তুে। ষঙ্গ ষঙ্গ ল (নাযী) তাষত োাঁ ষ্টদর।‛17
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 ভুষ্টরভ (১৩০) এষ্টি তায ষ্টকতাষফয ব্দ। অভাদ কতৃরক তা ঈদৃ্ধত ষেষে (৬/১৭)। অত-ষ্টতযষ্টভমী (৩৪০) এফং অন-নাাই ‚তুপাত্  অর 

অযাপ‛ (৪/১৯৯)। ুষযা াদীষয জনে এফং এয ফোেোয জনে অত-ঁ   ষ্টতফোন াফষ্টরষকন্স এয ‚ষ্টদ ষ্টপ র ফ ষ্টডচ্ ‛ ফআষ্টি লদো লমষত 

াষয। 
16

 অর-ভুনাদ (১/৩১০) এফং নুরূ ফণনরা আফষন ভাজা লত (৪০৩০) যষেষে। 
17

 আভাভ অভাদ াষ্টকয (যীভাহুল্লা) তাাঁয ‘তাকীক ফ অর-ভুনাদ’ (৪/২৯৫, ২৮২২) গ্রষন্থ এষক ী ফষরষেন। 
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ূফরফতরী ‚গষতরয লরাকষদয‛  িনাে ষ্টশুষ্টি লমভন তায ভাষক অগুষন োাঁ ষ্টদষত ফষরষে, এআ াদীষয  িনাষ্টিষত 
লদো মাে ষ্টশুষ্টিষক অল্লাহ্  তা’অরা কথা ফষ্টরষেষেন। দ্বীষনয জনে ষ্টনষজয জীফনষক ঈৎগর কযা মষ্টদ নুষভাদনষমাগে 
না ত, অভাষদয াযীোে এআ কাজষ্টিয এত বূেী প্রংা কযা ত না। অয এআ ষ্টশুষ্টিয কথা ফষর ঈোয ষ্টফলেষ্টি 
কুদযতী ষ্টচহৃ ফেতীত ষ্টকেু নে মা এআ কাজষ্টিয ফোক তাৎমর ফন কষয। 
 

েেঃ
 

অরাভ অষ্টফ আভযান ষত ফষ্টণরত, 

 

“অভযা লযাভ ষয ষ্টেরাভ। যা অভাষদয ঈষদ্দষে একষ্টি ষ্টফার ফাষ্টনী লফয কযর এফং ভুরভানষদয লথষক 
একষ্টি ষ্টফার ফাষ্টনী লফয কযা র। ভুষ্টরভ ফাষ্টনীয তষ্টনকষদয লথষক একজন ফেষ্টি স্ত্র তুষর ষ্টনষে লযাভানষদয 
কাতাষয ঢুষক িষরন। তেন ষ্টকেু লরাক ষ্টচৎকায কযষত রাগষরন লম, ুফানাল্লাহ্ ! ল লতা ষ্টনষজষক ষ্টনষজয াষত 
ধ্বংষয ষ্টদষক লেষর ষ্টদষে। (এয দ্বাযা তাযা কুযঅষনয অোত, “লতাভযা ষ্টনষজষদযষক ধ্বংষয ষ্টঁদষক লেষর ষ্টদ 
না।‛ এআ অোতষক আষ্টঙ্গত কযষ্টেষরন।) তেন অফু অআেুফ অনাযী (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) দাাঁষ্টিষে লগষরন এফং 
ফরষরন, “ল লরাক কর! লতাভযা এআ অোষতয এআ ফোেো ষ্টদে! থচ এআ অোত নাষ্টমর ে অভাষদয 
অনাযষদয ঈষদ্দষেআ। (ফোায ষ্টের এআ লম) মেন অল্লাহ্  তা’অরা আরাষভয ষ্টফজে দান কষয আরাভষক 
ভষ্টভাষ্টিত কযষরন এফং আরাষভয াামেকাযীষদয ংেো ষনক ষে লগর, তেন অভাষদয ষ্টকেু লরাষকযা লগাষন 
যূরুল্লাহ্  াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ-লক না জাষ্টনষে ফরষত রাগর লম, অভাষদয ম্পদ লতা ষ্টফনি ষে লগষে। 
অয এেন লতা অল্লাহ্  ুফানাহু ো তা’অরা আরাষভয ষ্টফজে  ম্মান দান কষযষেন, আরাষভয াামেকাযী 
ষনক ষেষে। ুতযাং এেন মষ্টদ অভযা অভাষদয ম্পদ গুোষনায কাষজ াত ষ্টদতাভ এফং অভাষদয লম ক্ষষ্টত ষে 
লগষে তা ুনঃগেষন মষ্টদ ভষনাষমাগ ষ্টদতাভ! তেন অল্লাহ্  তা’অরা তাাঁয নাফীয প্রষ্টত এ অোত নাষ্টমর কষয তায 
প্রষ্টতফাদ কযষরন, 

 

ِّ َوال ُرْهُقىا ِثَإَِِذَُكِى ِإَنً انزَِّهُهَكِخ  َوَؤَِِفُقىا ِفٍ َعِجُِم انهَّ

 

“... অয লতাভযা অল্লাহ্ য ষথ ফেে কয এফং ষ্টনষজষদয ধ্বংষয ভাষে ষ্টনষক্ষ কয না।‛18
 

 

ুতযাং এোষন মুদ্ধ লেষি ষ্টদষে ংায ষ্টনষে ফেস্ত ষে মাো এফং ম্পদ ুনঃগেষন অত্মষ্টনষোগ কযাআ ষ্টের ধ্বং। 
মুষদ্ধয ভেদাষন ত্রু লনাষদয ভাষে ঢুষক িা ধ্বং নে। এযয অফু অআেুফ অনাযী (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফ 
ভে মুষদ্ধয ভেদাষনআ কািাষতন এফং লল মরন্ত কুস্তুনতুষ্টনোে তাাঁয দাপন ে।19

 

 

                                                 
18

 ূযা অর ফাকাযাঃ ১৯৫ 
19

 অফু দাঈদ (৩/২৭) এফং অত্ -ষ্টতযষ্টভমী (৪/২৮০) (অত ষ্টতযষ্টভমী এষ্টিষক ী যাে ষ্টদষেষেন) এষ্টি ফণরনা কষযষেন এফং অর-অরফানী তাাঁয 

‚অ- ষ্টরষ্টরা অ-াষ্টা‛(১৩) এফং ‘ী অত তাযগীফ’ (১৩৮৮) গ্রষন্থ এষ্টিষক ী ষ্টষষফ ঈষল্লে কষযষেন। অয লদেুন অর 

োষ্টদ ‚অর-জাষ্টভ অ াষ্ট’ (৩/২০০, ৪/১২৬, ৩৫৭, ৩৮১, ৫/৪২২, ৪২৩, ৪৮২) এফং ‘অ াষ্ট অর ভুনাদ’ (১৪০, ৩২৭) নুরূ 

ফষ্টণরত ষেষে আফষন াজাভ এয ‘অর ভুাল্লা’ (৭/২৯৪) এফং আফষন াজায এয ‘অর আাফা’ (৩/১২২) লত। অয লদেুন ‘পাত্  অর ফাযী’ 
(৮/৩৩-৩৪) 
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ফাোকী- এষ্টি ন্তবূরি কষযষেন এফং তাাঁয ুনাষনয য এক ফণরনাে ‚এককবাষফ অল্লায ত্রুষদয বূষ্টভষত 
রিাআ কযায নুষভাদন‛ ীলরক ধোষে ত্রু দষরয ষ্টফরূষদ্ধ একাকী গ্রয ফায ষ্টফলেষ্টিয নুষভাদষনয দরীর 
ষ্টষষফ ল কষযষেন, এভনষ্টক মষ্টদ এয পরাপর এভন ে লম, এয পষর ত্রু তাষক ষ্টনষ্টিত লভষয লপরষফ। 
 

এআ াদীষ অফু অআেুফ অনাযী (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) এআ অোষতয (ূযা অর-ফাকাযাঃ ১৯৫) ফোেো কষযন লম, 

এষ্টি তায লক্ষষত্র প্রষমাজে নে, লম ফেষ্টি ত্রু ফুে লবদ কষয লেষর এষ্টগষে মাে, মষ্টদ লরাকষদয ভষন এআ ধাযণা ে 
লম, ল ষ্টনষজষক ধ্বং কষযষে। াাফাগণ লভৌনবাষফ তায এআ ফোেোষক স্বীকৃষ্টত ষ্টদষেষেন এফং গ্রণ কষযষেন। 
 

াতঃ
 

ভুঅজ আফষন অপযা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফরষরন, 

 

“ল অল্লার  যরূ! লকান কাজ অল্লাষক াাঁাে?” যরূরুল্লাহ্  াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফরষরন, “ফভর 
ফেতীতআ কায ত্রুয ভষধে ঢুষক মাো। একথা শুষন ষ্টতষ্টন তায যীয ষত লরাায লালাক েুষর লপষর ষ্টদষরন 
এফং রিাআ শুরু কষয ষ্টদষরন এফং এভন ফস্থােআ ষ্টতষ্টন ীদ ষে মান।‛20

 

 

এআ াদীষ্টি এফং এয ষযয অষযকষ্টি াদী লথষক এষ্টিআ প্রতীেভান ে লম, ষ্টজাষদয াষযষনয এভন ষ্টফষল 
ষ্টকেু তফষ্টিে ফা নীষ্টত যষেষে লমোষন এষ্টি লভািাভুষ্টি ষ্টনষ্টিত লম, এষত লকঈ লকঈ ষ্টনত ষফ এফং এআ ষ্টফষল নীষ্টত 
নুাষয এভন ষ্টকেু তফধ মা াধাযণ ফস্থাে ষ্টনষ্টলদ্ধ। 
 

অনা ষ্টফন ভাষ্টরক (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) এয ূষত্র ফষ্টণরত অষে লম, এক ফেষ্টি ষ্টজষজ্ঞ কযর, 

 

“আো যূরুল্লাহ্ ! অষ্টভ মষ্টদ ভুষ্টযকষদয ফুে লবদ কষয লেষর ষ্টবতষয ঢুষক মাআ এফং মষ্টদ অভায ভৃতুে না ো মরন্ত 
রিাআ কষয মাআ অষ্টভ ষ্টক জান্নাষত লমষত াযফ?” নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ঈত্তয ষ্টদষরন, “োাঁ‛। ত:য 
লরাকষ্টি ভুষ্টযকষদয ফুে লবদ কষয লবতষয ঢুষক লগর এফং তায ভৃতুে না ো মরন্ত রিাআ কষয লগর।‛21

 

 

অয ফষ্টণরত অষে লম, হুষদয ষ্টদষন ঈভয আফষন োত্তাফ (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) তাাঁয বাআ মাষেদ ষ্টফন োত্তাফষক ফরষরন 
লম, 

 

“অভায বাআ! তুষ্টভ অভায ফভরষ্টি না।‛ মাষেদ ঈত্তষয ফরষরন, “অষ্টভ লআ াাদাত কাভনা কষ্টয মা তুষ্টভ কাভনা 
কয।‛ ুতযাং তাযা ঈবেআ কর ফভর ষ্টেষন লযষে ষ্টদর।‛22

 

 

                                                 
20 আফষন অষ্টফ ােফা এয ‘ভুান্নাপ’ (৫/৩৩৮)। এফং নে একষ্টি ফণরনাে, “ফদষযয ষ্টদন মেন লরাষকযা মুদ্ধ কযায জনে ঈনীত র, অঈপ 

আফষন অর াষ্টয ফরষরন, “ল অল্লায যূর! অল্লাষক ফান্দায লকান কাজষ্টি াষ্টষে থাষক?” ষ্টতষ্টন ঈত্তয ষ্টদষরন ‚ষ্টতষ্টন মেন তায ফান্দাষক 

লকান ফভর ফেতীত ত্রুয ষ্টবতষয ঢুকষত লদষেন। তঃয অঈপ আফষন অর াষ্টয তাাঁয ফভর লপষর ষ্টদষরন এফং ষ্টতষ্টন এষ্টগষে লগষরন এফং ীদ 

ষ্টষষফ ভৃতুেফযণ না কযা মরন্ত মুদ্ধ চাষ্টরষে লগষরন। অ াকাষ্টন তায ‘নাআর অর অতায’(৭/২১২) এফং আফষন াজায তায ‘অর-

আাফা’(৩/৪২) গ্রষন্থ ফণরনা কষযষেন। 
21 াকীভ কতৃরক ফষ্টণরত। আভাভ অ-াকানীয ‘নাআর অর অতায’(৭/২১২) র্দ্িফে 
22 অত-তাফাযানী কতৃরক ফষ্টণরত এফং অর াোষ্টভয ‚াাদাষতয ষয‛ ধোষে ‘ভুজভা অজ-জাোেীদ’ গ্রষন্থ ফষ্টণরত। এফং অর-াোষ্টভ 

ফষরন, তাফাযানী দ্বাযা ফষ্টণরত এফং ফণরনাকাযীযা ষ্টনবরযষমাগে‛। আফষন অফষ্টদর ফায এয ‚অর-আষ্টতোয’ র্দ্িফে। 
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অিঃ
 

যূরুল্লাহ্  াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফষরন, 

 

“ঐ ীদগণআ ষফরাত্তভ মাযা প্রথভ াষ্টযষত মুদ্ধ কষয। তাযা তাষদয ভুে নে লকান ষ্টদষক  ুযাে না, লম মরন্ত না 
তাযা ভৃতুে ফযণ কষয। এাঁযা র তাযাআ, মাযা জান্নাষতয ষফরাচ্চ ভনষ্টমষর ঈিষত থাকষফ; লতাভাষদয যফ তাষদয লদষে 
াষফন এফং মষ্টদ লতাভাষদয যফ লকান ফান্দায ষ্টদষক তাষ্টকষে াষন, তাষর তায অয লকান ষ্টাফ নাআ।‛23

 

 

নেঃ
 

আফষন ভাঈদ (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) এয ূষত্র অভাদ তাাঁয ‚ভুনাদ‛ এ ফণরনা কষযন, নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো 
াল্লাভ ফষরষেন, 

 

“অল্লাহ্  তা’অরা দুআ ফেষ্টিয কাষজ অিমর ন। এক র ঐ ফেষ্টি লম তায ষ্টফোনা-ষ্টযজন ষ্টযতোগ কষয রাষতয 
জনে রাপ ষ্টদষে ঈষে এফং অল্লাহ্  ুফানাহু ো তা’অরা ফষরন, „লতাভযা অভায এআ ফান্দাষক লদে, অভায কাষে মা 
অষে তায প্রষ্টত অাফাদী ষে ল তায ষ্টফোনা-ষ্টযজন ষ্টযতোগ কষযষে’। এফং অষযকজন র ঐ ফেষ্টি লম 
অল্লায যাস্তাে মুষদ্ধ ফতীণর র এফং তায াথীযা যাষ্টজত র। তঃয ল জাষন লম, এআ যাজে ষে 
াভষন গ্রয ফায ষ্টযণষ্টত ষ্টক? তাযয 

 

ল গ্রয র এফং মুদ্ধ কযষত কযষত ীদ ষে লগর। অল্লাহ্  ুফানাহু ো তা’অরা ফরষফন, „লতাভযা অভায 
এআ ফান্দায প্রষ্টত লদে, ল অভায ষ্টনকি মা যষেষে তায প্রষ্টত অকৃি ষে মুষদ্ধ োঁষ্টষে ির এফং লল মরন্ত ীদ 
ষে লগর’।‛24

 

 

আফষন অন-নুা (যীভাহুল্লা) ভন্তফে কষযন, 

 

“মষ্টদ এষ্টি ফেতীত অয লকান ী াদী না থাষক, তথাষ্ট তা ত্রু ফুেষ ঢুষক িায ষ্টফলষে দরীর ষ্টষষফ 
মষথি।‛25

 

 
 

দঃ
 

                                                 
23

 আফষন অর ভুফাযক এয ‘ষ্টকতাফ অর ষ্টজাদ’(১/৮৫)। এফং নুরূ ব্দ দ্বাযা আভাভ অভাদ, অফু আোরা, অত-ঁ   তাফাযাষ্টন এফং াইদ 

আফষন ভানূয এষ্টি ফণরনা কষযষেন। অরফানী কতৃরক তাাঁয ‘ী অর জাভী’(১১০৭) এফং ‘অ ষ্টরষ্টরা অ াষ্টা (২৫৫৮) গ্রষন্থ ী 

ল াষ্টলত ষেষে। 
24

 „অর ভুনাদ’ (৬/২২, # ৩৯৪৯)। আভাভ অভাদ াষ্টকয কতৃরক এষ্টি তাকীককৃত লমোষন ষ্টতষ্টন ফষরন, “এয নদ ী’। অর াোভী 
তাাঁয ‘ভুজভা’ অজ-জাোআদ’ (২/২৫৫) গ্রষন্থ ফষরন, “অভাদ এফং অফু আোরা এিা ফণরনা কষযষেন লমভনষ্টি অত-তাফাযানী ‘অর কফীয’- এ 

ফণরনা কষযষেন। এয নদ াান‛। অফু দাঈদ এষ্টি ংষক্ষষ্টত অকাষয ফণরনা কষযষেন(২/৩২৬)। অর-অরফানী তাাঁয ‘ষ্টভকাত অর ভাাষ্টফ’ 
(১২০৭) গ্রষন্থ ফষরন, “এষ্টি ে াান থফা ী।‛ একআযকভ বাষফ অ ানাষ্টনয ‘ুফুর অ ারাভ’(৪/১৩৪৮-১৩৪৯) র্দ্িফে। 
25

 ভাাষ্টয অর অোক্ব আরা ভাাষ্টয অর ঈাক্ব (১/৫৩২) র্দ্িফে। 
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যূরুল্লা   াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফষরষেন, 

 

“ষ্টতন ধযষনয লরাকষক অল্লাহ্  ুফানাহু ো তা’অরা বাষরাফাষন। ... তঃয লম তায গদরানষক ত্রুয াভষন 
গ্রয কষয লদে। লল মরন্ত ে ল ীদ ষে মাে থফা তায াথীষদয জনে ষ্টফজে ষ্টেষ্টনষে অষন।‛26

 

 

এফং নে একষ্টি ফণরনাে যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফষরন, 

 

“ষ্টতনজন লরাক অল্লাহ্ য বাষরাফাা জরন কষয এফং ষ্টতষ্টন তাষদয প্রষ্টত াাঁষন এফং তাষদয লদষে অনষ্টন্দত ন। 
এক র ঐ ফেষ্টি লম তায দর যাষ্টজত ফায য লপযত চষর মাোয ভে একা ত্রুষদয ষ্টফরুষদ্ধ জান প্রাণ ষ্টদষে 
মুদ্ধ কযষত কযষত ীদ ষে মাে থফা অল্লা তাষক ত্রুষদয ষ্টফরুষদ্ধ াামে কষযন। তেন অল্লা ুফানাহু ো 
তা’অরা ফষরন, „লতাভযা অভায ফান্দায ষ্টদষক লদে ষ্টকবাষফ ল অভায জনে ির  ষ্টফচর যষেষে’।‛27

 

 

নে অষযকষ্টি ফণরনাে নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফষরন, 

 

“ষ্টতন প্রকায লরাকষক অল্লা বাষরাফাষন .... এফং ঐ ফেষ্টি লম লকান ভুজাষ্টদ দষর এফং ত্রুষদয ষ্টফরুষদ্ধ মুষদ্ধ 
ষ্টরপ্ত ে, তঃয তাাঁয াথীগণ যাস্ত ে, ল তায ষ্টনা অষগ ফাষ্টিষে লদে (থরাৎ প্রাণণ মুদ্ধ শুরু কষয 
লদে)।‛28
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 আফন অর ভুফাযাক এয ‘ষ্টকতাফ অর ষ্টজাদ’(১/৮৪) র্দ্িফে; অর-অরফানী তাাঁয ‘ী অর-জাভী’ (৩০৭৪) লত এষ্টিষক ী অেো 
ষ্টদষেষেন। 
27

 অত তাফাযানী কতৃরক তাাঁয ‘অর-কফীয’-এ ফষ্টণরত এফং অর-াোষ্টভ তায ভুজভা’ অজ-জাোেীদ (২/২৫৫) গ্রষন্থ ফষরন, “এয ফণরনাকাযীযা 
ষ্টনবরযষমাগে।‛ অর অরফানী ‘অ ষ্টরষ্টরা অ াষ্টা’(৩৪৭৮) গ্রষন্থ এষক ী ল ালণা কষযষেন এফং ‘ী অত তাযগীফ’(৬২৯) এ 

াান ল ালণা কষযষেন। াআে অফু কুতাআফা অ াষ্টভ ঈষল্লে কষযন, “অপগাষ্টনস্তাষনয জারারাফাদ ষযয ষ্টন্নকষি যণষকৌরগত কাযষণ 

মেন ষ্টকেু বাআ প্রচন্ড এক মুদ্ধ লক্ষত্র লথষক ষ্টেু িষ্টেষরন এফং যাষ্টোনযা ষনক লফষ্ট িোঙ্ক ফেফায কষয ঐ জােগাে ফোক অক্রভণ 

ষ্টযচারনা কষযষ্টের, অভাষদয বাআ াকীক আব্রযীভ অর ভাদানী যাষ্টোনষদয ষ্টেন্ন ষ্টবন্ন কযায জনে একা যষে লগষরন। ফোক লফাভা ফলরষণয 

কাযষণ নেযা মেন ষ্টেু িষ্টের, তেন ল তায ভৃতুে মরন্ত তাষদয ষ্টফরুষদ্ধ ভিরায ষ্টদষে াভরা চাষ্টরষেষ্টের। অল্লা তাাঁয ঈয করুনা ফলরণ 

করুন। একষ্টি ষ্টভাআর অর এফং তায ষ্টনকষি ষ্টফষফাষ্টযত র। তায লকান ষ্টচহ্ন অয েুাঁষজ াো লগর না এফং লকান কফযআ তায লদ ধাযণ 

কযষত াযর না। ুতযাং অল্লা তায ঈয ষফরাচ্চ দো প্রদরন করুন। 
28

 আফষন অষ্টফ ােফা কতৃরক তাাঁয ‘ভুান্নাপ’ (৫/২৮৯)- এ ফষ্টণরত এফং অত ষ্টতযষ্টভষ্টম এষ্টিষক ী ফষরষেন (২৪৯১, ২৪৯২), অন-

নাাই(১৫৯৭, ২৫২৩) এফং ‚ভুনাদ‛ এ অভাদ এফং নুরুবাষফ ‚অর-কফীয‛ এ তাফাযানী এষক াান নদ কাষয এষ্টি ফণরনা 
কষযষেন। অর াকীভ  এষ্টি ফণরনা কষযষেন এফং এষক ী ভমরাদা দান কষযষেন। অর-অরফানী ‚ষ্টভকাত অর ভাাষ্টফ‛ (১৮৬৪) লত 

ঈষল্লে কষযন লম, এয নদ দুফরর, ষ্টকনু ত এয নুরু ফণরনা ষ্টিারী এফং ষ্টনবরযষমাগে। নুরু অষযক াদীষ, নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো 
াল্লাভ ফষরন লম, অল্লা ষ্টতন ধযষনয ভানুলষক বারফাষন এফং ষ্টতন ধযষনয ভানুলষক  ৃণা কষযন। ুতযাং একজন াাফী (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) 

ষ্টজষজ্ঞ কযষরন, “তাযা লকান ষ্টতন ধযষনয লরাক মাষদয অল্লা বারফাষন?” যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ঈত্তয ষ্টদষরন, “ঐ ফেষ্টি লম 

অল্লায ষথ তধমরে কাষয কিদােক ষর (অল্লায দোয অকাঙ্খাে) ত্রুষদয ষ্টফরুষদ্ধ েষ্টিকা অক্রভণ কষয এফং মুদ্ধ কযষত কযষত ভাযা 
মাে। এফং লতাভযা লতাভাষদয াষথ এআ লরাকষ্টিষক অল্লায ষ্টকতাষফ ষ্টরষ্টফদ্ধ লদেষফ। ষ্টতষ্টন তেন এআ অোতষ্টি ষ্টতরাোত কযষরন, “ষ্টনিেআ 

অল্লা তাষদয বারফাষন মাযা ীাঢারা প্রাচীষযয নোে অল্লায ষথ মুদ্ধ কযষত থাষক‛ (অ পঃ৪)। অর অরফানী তাাঁয ী অত-

তাযগীফ (২৫৬৯) গ্রষন্থ এষক ী ল ালণা কষযষেন। 
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এগাষযাঃ
 

অফু হুযাআযা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) লথষক ফষ্টণরত যুরূল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফষরন, “ভানুষলয ভষধে 
ষফরাত্তভ র ঐ ফেষ্টি লম অল্লায যাস্তাে ষ্টজাদ কযায জনে ল ািায রাগাভ ধষয প্রস্তুত থাষক। মেনআ ল ষ্টজাষদয 
ভেদান লথষক অহ্বান শুষন, তেনআ ল তায ল ািায ষ্টষে চষি দ্রুতষফষগ েুষি মাে ভৃতুেয অাে। এফং ষ্টযষষল 
অগ্রষয াষথ ীদ ষে মাে...।‛29

 

 

এ লথষক এষ্টি ুস্পি ে লম, ষ্টনত ফায আো লালণ কযা এফং কােভষনাফাষকে াাদাষতয জনে প্রাথরনা কযা তফধ 
লতা ফষিআ, ফযং ষনক লফষ্ট প্রংায ফোায। 
 

ফাষযাঃ
 

অনা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ষত ফষ্টনরত, 

 

যুরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এফং তাাঁয াাফাগণ (ভদীনা ষত) যোনা ষরন এফং ভক্কায ভুষ্টযকষদয 
ূষফরআ ফদযপ্রাষন্ত লৌঁষে লগষরন। তঃয ভুষ্টযকযা ঈষ্টস্থত র। যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ল ালণা 
কযষরন, “লতাভাষদয লকঈ লমন অষ্টভ ফেতীত ষ্টকেু না কষয। তঃয কাষ্টপযগণ মেন কাষে এষ লগর, তেন যূর 
াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ল ালণা কযষরন, “ঈে, এভন এক জান্নাষতয জনে মায প্রস্ততা অভাষনয ভান।‛ 
একথা শুষন ঈভাআয আফষন াভাভ ফরষরন, অভান এফং জষ্টভন ষ্টযভাণ প্রস্ত‛? যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো 
াল্লাভ ফরষরন ‘োাঁ’ ষ্টতষ্টন ফরষরন, “ফা! ফা!” যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফরষরন, “তুষ্টভ ফা ফা লকন 
ফরষর‛? ষ্টতষ্টন ফরষরন, “না নে লকান ঈষদ্দষে নে। ফযং অষ্টভ ঐ জান্নাষতয ষ্টধকাযী োয জনেআ একথা 
ফষরষ্টে। যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফরষরন, “তুষ্টভ ঐ জান্নাষতয ষ্টধফাী।‛ ল তায ফোগ লথষক ষ্টকেু 
লেজুয লফয কষয লেষত রাগর, তঃয ফরর, “মষ্টদ এআ লেজুযগুষরা লেষে লল কযা মরন্ত ষক্ষা কষ্টয, তষফ ল 
লতা দী র ভে, তঃয ল লেজুযগুষরা েুষি ভাযর এফং তযফাযী ষ্টদষে মুদ্ধ কযষত রাগর এফং ীদ ষে লগর।‛30
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 ভুষ্টরভ (১৮৮৯)। অর অরফানী কতৃরক তাাঁয ‘ী অত তাযগীফ’(১২২৬,২৭৩৬) এফং ‘ী অজ জাভী’(৫৯১৫) লত এষ্টি ী ল াষ্টলত 

ষেষে। ুষযা াদীষ্টি এবাষফ লল ষেষে, “এফং একজন ভানুল লম একষ্টি ফরত চূিা থফা একষ্টি গবীয ঈতেকায তরষদষ রাত প্রষ্টতষ্টষ্ঠত 

কষয, মাকাত লদে এফং তায যষফয আফাদাত কষয, মতক্ষণ না ভৃতুে তাষক অষ্টরঙ্গন কষয। ভানুল তায লথষক বার ফেতীত োযা লদেষফ না‛। এফং 
নে একষ্টি ফণরনাে, “ভৃতুে কাভনাে যত থফা ষ্টনত ে‛। এফং অফু অত্তোনা তাাঁয ‚ভুনাষদ‛ ফণরনা কষযন, “ভানুষলয ঈয একষ্টি ভে 

অষফ, মেন তাষদয লেষ্ঠ ফেষ্টিযা অল্লায ষথ তাষদয ল ািায রাগাভ ধাযণ কযষফ। মেনআ ল লকান ডাক (মুষদ্ধয) শুনষত াে, ল এয ষ্টষে 
চষি ফষ এফং ল কােভষনাফাষকে ভৃতুে কাভনা কষয।‛ এফং নে একষ্টি াদীষ নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ষ্টজষজ্ঞ কযষরন, “অষ্টভ 

ষ্টক লতাভাষদয ফরফ না ভমরাদাে ভানফজাষ্টতয ভষধে কাযা লেষ্ঠ? াাফা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফরষরন ‚োাঁ‛। তেন ষ্টতষ্টন ফরষরন, লআ লরাক লম 

অল্লায ষথ ল ািায রাগাভ ধাযণ কষয থাষক, মতক্ষণ না ল ভাযা মাে ফা ষ্টনত ে।‛ এফং অভযা অা কষ্টয তাষদয ভষধে অভাষদয লআ 

ঈষ্টনজন ষ্টং বাআষেযা থাকষফন মাযা তাষদয ল ািাষক চাষ্টরত কষযষ্টেষরন তো কযায জনে নতুফা ষ্টনত ফায জনে। অল্লা তাষদয 

ষ্টপ্রেজনষদয াষথ তাষদয জান্নাষতয ষফরাচ্চ স্তষয স্থান ষ্টদন এফং তাষদয প্রষ্টত করুনা করুন। 
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 ভুষ্টরভ কতৃরক ফষ্টণরত (১৯০১) এফং অর-অরফানী কতৃরক তাাঁয ‚ী অত তাযগীফ‛(১৩১২)-এ তোেনকৃত। অন নফষ্টফ (যীভাহুল্লা) তাাঁয 

‚ায‛ গ্রষন্থ এআ াদী ম্পষকর ফষরন, “এষ্টি াাদাষতয অকাঙ্খাে কুফ পাযষদয ষ্টবতয ষ্টনষজষক ষ্টনষ্টফি কযা  ঢুষ্টকষে লদোয নুষভাদষনয 

ষ্টফলেষ্টি ধাযণ কষয। এফং এষ্টি এভন একষ্টি ফোায মা নুষভাদনষমাগে এফং ষ্টধকাং ঈরাভায ভষত এষত লকান ত্রুষ্টি লনআ। যষ ভুষ্টরভ 

(১৩/৪৬)। াআে অফু কুতাআফা অর াষ্টভ ঈষল্লে কষযন, “অফু ময অত্  তুষ্টনষ্ট- অল্লা তাাঁয ঈয যভত ফলরণ করুন- অপগাষ্টনস্তাষন ষ্টনত 

ষেষ্টেষরন। ষ্টতষ্টন অল্লায ষ্টকতাষফয াষ্টপজ ষ্টেষরন এফং অল্লায ষঙ্গ াক্ষাত রাষবয ভানষ তাাঁয াাদাষতয ঈদগ্র ফানা ষ্টের (একজন 
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এআ াদীষ অভযা রক্ষে কযষত াষ্টয লম, এআ াাফী (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) জান্নাষতয কথা লানায য এফং এ ষ্টফলষে 
ষ্টকেুক্ষণ ষ্টচন্তা কযায য ষ্টতষ্টন এআ ষ্টফার জরন লথষক ষ্টনষজষক ষ্টফষ্টেন্ন যােষত াষযন ষ্টন। লকননা, ষ্টতষ্টন জান্নাষতয 
লরাকষদয লথষক লকানক্রষভআ ষ্টনষজষক ষ্টফষ্টেন্ন যােষত চানষ্টন। তাআ ষ্টতষ্টন এআ ফানা ষ্টনষেআ একাকী মুদ্ধ কযষরন লম, 

ষ্টতষ্টন ভাযা মাষফন। নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এয ষ্টফষযাষ্টধতা কষযনষ্টন, ফযং এষক ঈৎাষ্টত কষযষেন 
লমোষন ষ্টতষ্টন স্বেং ল ালণা কষযষেন, 

 

“ঈে লআ জান্নাষতয জনে দাাঁষ্টিষে মা মায প্রস্ততা অভান  জষ্টভন মরন্ত।‛31
 

 

লতষযাঃ
অনা ষ্টফন ভাষ্টরক (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ষত ফষ্টণরত, ষ্টতষ্টন ফষরন লম, 

 

“অভায চাচা অনা ষ্টফন অন-নাদয ফদয মুষদ্ধ নুষ্টস্থত ষ্টেষরন। ল জনে ষ্টতষ্টন যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো 
াল্লাভষক ফরষরন, “ল অল্লায যূর! আরাষভয প্রথভ মুদ্ধ মা অষ্টন ভুষ্টযকষদয ষ্টফরুষদ্ধ ষ্টযচারনা কযষেন তা 
লথষক নুষ্টস্থত যষেষ্টে। অল্লা মষ্টদ অভাষক ভুষ্টযকষদয ষ্টফরুষদ্ধ লকান মুষদ্ধ ঈষ্টস্থত োয ুষমাগ লদন, তাষর 
অল্লা লদেষফন লম, অষ্টভ 

 

কী কষ্টয। মেন ঈহুষদয ষ্টদন  ষ্টনষে এর, ভুষ্টরভযা ত্রুষদয ভুষোভুষ্টে র, তেন ষ্টতষ্টন ফরষরন, “ল অল্লা! এআ 
লরাষকযা মা কষযষে তা লথষক অষ্টভ অনায ক্ষভা প্রাথরনা কযষ্টে (তাাঁয াথীষদয ফুষ্টেষেষেন) এফং এআ লরাষকযা মা 
কষযষে তা লথষক অষ্টভ ষ্টনষজষক ভুি ল ালণা কযষ্টে। এযয ষ্টতষ্টন এষ্টগষে লগষরন এফং াদ ষ্টফন ভুোম (যষ্টদঅল্লাহু 
অনহু) এয ষঙ্গ তাাঁয লদো র, তেন ষ্টতষ্টন ফরষরন, “ল াদ আফষন ভুোম! নাদষযয যষফয থ কষয ফরষ্টে, 

জান্নাত ...ঈহুদ ফরষতয ষ্টেষন, অষ্টভ এয ঘ্রাণ াষ্টে।‛ াদ ষয ফরষরন, “অষ্টভ তাাঁয ভত কযষত ক্ষভ নআ 
(লমবাষফ ষ্টতষ্টন রিাআ কষযষেন), ল অল্লাষয যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ।‛ অনা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) 

ফরষরন, “ুতযাং অভযা তাাঁষঁক প্রাে অষ্টষ্টি তযফাষ্টযয ফরা  তীষযয অ াষত জজরষ্টযত লদেষত লরাভ এফং অয 
লদেষত লরাভ লম, ভুষ্টযকযা ষ্টকবাষফ তাষক তো কষযষে এফং তায লদ ক্ষতষ্টফক্ষত কষযষেঃ তায লফান োিা 
লকঈআ তাষক ষ্টচনষত কযষত াযষ্টের না। ল (তায লফান) তাষক তায অঙু্গর দ্বাযা ষ্টচনষত লষযষ্টের। ুতযাং অনা 
(যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফরষরন, “অভযা ষ্টচন্তা কষযষ্টেরাভ লম এআ অোতষ্টি তাাঁয ফা তাাঁয ভত মাাঁযা তাষদয ম্পষকরআ 
নাষ্টমর ষেষে, 

 

ًُِؤِيُِنَي ِسَجبٌل َصَذُقىا َيب َعب ٍَ اْن ُِِش َوَيب َثذَُّنىا َرِجِذًَهبِي ٍِ َََُِز ُّ َوِيُُِهِى َي ٍِ َقَعً ََِحَج ًُُِِهِى َي ِّ َف َّ َعَهُِ َُْذوا انهَّ  

 

“ভু’ষ্টভনষদয কতক অল্লায াষথ কৃত োদা ূণর কষযষে, তাষদয লকঈ লকঈ াাদাত ফযণ কষযষে এফং লকঈ লকঈ 
ষক্ষাে যষেষে। তাযা তাষদয ংকষল্প লকান ষ্টযফতরন কষযষ্টন।‛32 

                                                                                                                                                                  

ীদ ষ্টষষফ)। একযাষত ষ্টতষ্টন কুযঅন িষ্টেষরন, তধমরে ধষয যােষত না লষয ষ্টতষ্টন মুষদ্ধয জনে ষক্ষা কযষত রাগষরন- ুতযাং ষ্টতষ্টন 

একাকীআ অল্লায কভুেষ্টনস্ট ত্রুষদয ষ্টফরুষদ্ধ মুদ্ধ কযষত লগষরন এফং ষ্টতষ্টন ভাযা মাোয ূফর মরন্ত তাষদয ষ্টফরুষদ্ধ মুদ্ধ কযষত রাগষরন। 
31

 এফং নুরূ একষ্টি ফণরনাে, জননক ফেষ্টি নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ লক ষ্টজষজ্ঞ কযষরন, “ল অল্লায যূর! অষ্টভ লকাথাে 

থাকফ মষ্টদ অষ্টভ ভাযা মাআ?” ষ্টতষ্টন াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ঈত্তয ষ্টদষরন, “জান্নাষত‛। ুতযাং লরাকষ্টি তায াষতয লেজুযগুষ্টর লপষর 

ষ্টদষরন এফং ভৃতুে ফযণ কযায ূফর মরন্ত মুদ্ধ কযষরন। র্দ্িফে নাআর অর অতায’ (৭/২১২) 
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লচৌদ্দঃ
 

ভুজাষ্টদ (যীভাহুল্লা) ষত ফষ্টণরত অষে লম, “নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ অবু্দল্লা আফষন ভাঈদ এফং 
োব্বাফ (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) লক এক ষ্টবমাষন লনাদর ষ্টষষফ লপ্রযণ কষযষ্টেষরন এফং ষ্টদীো (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) 

লক একাআ অষযক ষ্টবমাষন াষ্টেষেষ্টেষরন।‛33
 

 

এআ ষ্টফলেষ্টিষত এষ্টিআ প্রতীেভান ে লম, ষ্টজাষদ াষযষনয েুাঁষ্টক লম ভাত্রােআ থাকুক না লকন, ত্রুষ্টি ষ্টফচুেষ্টত ষে 
তা তফধ  নুষভাদন লমাগে এফং েুাঁষ্টকয ভাত্রা মত লফষ্ট ষফ, তাষত ুযষ্কায তত লফষ্ট ষফ। 
 

নুরূবাষফ, অষযকষ্টি ফণরনাে যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ অভয আফষন ঈভাআো (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) 

এফং অনাযষদয ভধে ষত একজনষক একষ্টি ষ্টব্রষগড ষ্টষষফ লপ্রযণ কষযষ্টেষরন এফং অবু্দল্লা আফষন অষ্টন 
(যষ্টদঅল্লাহু অনহু) লক স্বেং একষ্টি ষ্টব্রষগড ষ্টষষফ লপ্রযণ কষয ষ্টেষরন।34

 

 

ষনযঃ
 

ফাোকী ফণরনা কষযন, অ াষ্টপেী (যীভাহুল্লা) ফষরন লম, „„ফীষয ভানা কূষয কাোকাষ্টে জােগাে কর াাফীয 
ভৃতুেয  িনায ষ্টফমরষেয য লকফর একজন াাফী (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ষ্টেষন ষ্টেষরন। ষ্টতষ্টন লৌঁষে লদেষরন লম, 

কুষনযা তাাঁয াথীষদয োষ্টের। তেন ষ্টতষ্টন অভয আফষন ঈভাআোষক (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফরষরন, “অষ্টভ এআ 
ত্রুষদয ভাষে যাষ্টয এষ্টগষে মাষ্টে মাষত তাযা অভাষক ভাযষত াষয। অষ্টভ অভায ঙ্গীষদয াাদাষতয স্থান ষত 
ষ্টেষন থাকষত াষ্টয না। ষ্টতষ্টন লমভনষ্টি ফরষরন লতভনষ্টিআ কযষরন এফং ীদ ষে লগষরন। ষয অভয আফষন 
ঈভাআো ভদীনাে ষ্টপষয এষ যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ লক ঈি  িনা জানাষরন। যুরুল্লা াল্লাল্লাহু 
অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ তাাঁয প্রংা কযষরন এফং যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ অভযষক ফরষরন, “এফং 
তুষ্টভ লকন তায াষথ গ্রয ষর না?”35 

 

এআ াদীষ লদো মাে, াাদা ফযণ কষয লনফায ভানষআ গ্রয োয ষ্টফলেষ্টিষত যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো 
াল্লাভ লকান অষ্টত্ত কষযনষ্টন, ফযং লম তা না কষয ষ্টপষয এষষ্টের, তাষকআ তা কযায জনে ফষরষ্টেষরন এফং তায 
ঙ্গীয ভত তাষক ীদ ষত ঈদু্ধদ্ধ কষযষ্টেষরন। 
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 ূযা অর অমাফঃ ২৩। এআ াদীষ্টি ফুোযী (২৮০৫) এফং ভুষ্টরভ (১৯০৩) কতৃরক ফষ্টণরত। অর-অরফানী তাাঁয ‚ী অত তাযগীফ‛ 
(১৩৫৮)- এ এষ্টিষক ী ল ালণা ষ্টদষেষেন। আফষন াজায (যীভাহুল্লা) তাাঁয ‚ায‛- এ এআ ম্পষকর ফষরন, “ অনা ষ্টফন নাদয এয  িনা 
লথষক ষ্টজরত করোষণয ষ্টবষ্টত্তষত ষ্টজাষদ একজষনয ষ্টনষজষক ঈৎগর কযায ষ্টফলেষ্টি নুষভাদনষমাগে ষ্টষষফ ষ্টফষফষ্টচত ষেষে- এআ ঙ্গীকায 

ূযষণয ষ্টফলেষ্টি মষ্টদ অত্মায জনে কিদােক ে এফং এষ্টি মষ্টদ ভৃতুেয ষ্টদষক ধাষ্টফত কষয ঁঃ তফু একজষনয ষ্টনষজষক ধ্বংষয ষ্টদষক ষ্টনষক্ষ 

কযায ফোাযষ্টি ষ্টজাষদ াাদাষতয অকাঙ্খায লক্ষষত্র প্রষমাজে নে এফং এআ াদীষ্টিঅনা ষ্টফন নাদয (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) এয ভৎ গুণষকআ 

প্রতীেভান কষয এফং তাাঁয ষ্টনষবরজার ইভান, ষ্টতেকায তাকো এফং প্রকৃত তাোকু্কষরয ষ্টযচে ফন কষয। পাত্ হুর ফাষ্টয র্দ্িফে (৬/২৬-২৯)। 

আভাভ আফন অর ক্বাআষ্টেেভ ফষরন, “ঈহুদ মুষদ্ধ প্রাপ্ত করোণ লথষক একাকী ত্রুয ভাষে ঢুষক িায ষ্টফলেষ্টি, লমভন অনা ষ্টফন নাদয (যষ্টদঅল্লাহু 

অনহু) এফং নেষদয লক্ষষত্র  ষিষ্টের, তফধ  নুষভাদনষমাগে ে।‛ র্দ্িফেঃ ‘মাদ অর ভাঅদ’ (৩/২১১) 
33

 অর ফাোকী ী নষদ তাাঁয ‚অ ূনান অর-কুফযা‛(৯/১০০) লত ফণরনা কষযন। 
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ললারঃ
 

অনা আফষন ভাষ্টরক (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ষত ফষ্টণরত, 

 

“যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ঈহুদ মুষদ্ধয ভে াতজন অনায এফং দুআজন কুযাআ ষ্টফষ্টেন্ন ষে 
িষরন। মেন কাষ্টপযযা যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ লক ষ্ট ষয লপরর, তেন ষ্টতষ্টন ফরষরন লম, „লক অে? 

লম এষদযষক অভায কাে লথষক প্রষ্টতত কযষফ, তায জনে জান্নাত’ থফা ফরষরন লম, „ল অভায াষথ জান্নাষত 
থাকষফ। তেন একজন অনায গ্রয ষরন এফং ত্রুষদয ষ্টফরূষদ্ধ রিাআ কযষত োাঁষ্টষে িষরন এফং ীদ 
ষে লগষরন। তঃয ত্রুযা অফায তাাঁষক (াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ) ষ্ট ষয লপরর। তেন যূরুল্লাহ্  
াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফরষরন, „লক অে? লম অভাষক এষদযষক অভায ষত প্রষ্টতত কযষফ?‟ তেন 
অফায একজন অনাযী এষ্টগষে এষরন এফং মুদ্ধ কযষত কযষত ীদ ষে লগষরন। এবাষফ াতজনআ এষক এষক 
ীদ ষে লগষরন। তেন যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফরষরন, „অভযা অভাষদয াথীষদয াষথ আনাপ 
কষ্টয নাআ।’ (থরাৎ অভযা মষ্টদ ীদ ষে লমতাভ, তাষরআ লকফর তাষদয াষথ আনাপ কযা ত।)”36 

 

ষতষযাঃ
 

আফষন আাষকয ফযাত ষ্টদষে আফষন কাীয (যীভাহুল্লা) ফণরনা কষযন লম, “অফু দুজানাহ্  (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) 

ষ্টনষজষক যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এয ভানফঢার ষ্টষষফ এভনবাষফ ততষ্টয কষযষ্টেষরন লম, তীয তাাঁয 
ষ্টষে ষ্টফাঁধত, এগুষ্টর তাষক কষি জজরষ্টযত কযত, এভনষ্টক মতক্ষণ ষনক তীয তাাঁষক ষ্টফদ্ধ কষয ততক্ষণ মরন্ত।‛37

 

 

ুতযাং এআ াদী লথষক অভযা লদষ্টে লম, ষ্টধনােষকয ষ্টনযাত্তায জনে ষ্টনষজষক ঈৎগর কযা নুষভাদনষমাগে- এষ্টি 
এভন একষ্টি ষ্টফলে মা লকফর নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এয লফরােআ প্রষমাজে নে, কর অষ্টভষযয 
লক্ষষত্রআ প্রষমাজে। ুতযাং অভীষযয জনে ষ্টনষজষক ঈৎগর কযা মষ্টদ নুষভাদনষমাগে ষে থাষক, তাষর মূ্পণর দ্বীষনয 
লক্ষষত্র ষ্টক তা নুষভাদনষমাগে ষফনা ? 

 

অোষযাঃ
 

আোষ্টজদ আফষন অষ্টফ ঈফােদা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) লথষক দুষ্টি ী াদী ফষ্টণরত অষে । ষ্টতষ্টন ফষরন, 

 

“অষ্টভ ারাভা আফষন অর-অকো (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) লক ষ্টজষজ্ঞ কষযষ্টেরাভ, „অষ্টন হুদােষ্টফোয ষ্টদন অল্লায 
যূষরয কাষে ষ্টকষয ঈয ফাআোত ষ্টদষেষ্টেষরন?‟ ষ্টতষ্টন ঈত্তয ষ্টদষরন, „ভৃতুেয ঈয’।‛38 

                                                 
36

 ী ভুষ্টরভ (১৭৮৯)। লমভনষ্টি নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফষরষেন, “অভযা অভাষদয াথীয াষথ মথামথ অচযণ কষ্টযষ্টন‛- 
আভাভ অন নফফী ফোেো কষযন, “এয থর র, কুযাআযা অনাযষদয প্রষ্টত ুষ্টফচায কষযষ্টন, লকননা, দুআজন কুযাআ মুদ্ধ কযায জনে লফষ্টযষে 

অষনষ্টন, ফযং এষ্টি অনাযযাআ ষ্টেষরন মাাঁযা এষক এষক লফয ষে এষষ্টেষরন (এফং তাষদয প্রষতেষকআ ভৃতুে ফযণ কষযষ্টেষরন)। 
37

 অর-ষ্টফদাো োন ষ্টনাো (৪/৩৪) 
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 পাত্ হুর ফাষ্টয (৬/১১৭), অর ফুোযী (৪১৬৯, ৭২০৬) এফং ভুষ্টরভ (১৮৬০) 
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উষ্টনঃ
 

লচৌদ্দজষনয লফষ্ট ষত ভুাম্মাদ আফষন াষ্টফত আফষন কাষে আফষন ষ্টভা ষত ফণরনা কষযষেন, আোভাভায মুষদ্ধ 
মেন ভুষ্টরভযা েত্রবঙ্গ ষে লগর, তেন অফু হুমােপায ভুি দা াষ্টরভ (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফরষরন, 

 

“অভযা এবাষফ যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এয ষঙ্গ অচযণ কষ্টযষ্টন। তেন ষ্টতষ্টন তায জনে একষ্টি 
ষ্টযো েনন কযষরন এফং ভুাষ্টজষ্টযনষদয তাকা ফন কষয এয ভষধে দাাঁিাষরন এফং আোভাভায ষ্টদষন ীদ োয 
অগ মরন্ত মুদ্ধ চাষ্টরষে লগষরন।‛ 
 

এষ্টি এফং যফতরী ফণরনাষ্টি এষ্টিআ ষ্টনষদর কষয লম, এভন নভনীেতাআ কাষ্টঙ্খত, মষ্টদ তা ষ্টনষ্টিত ভৃতুেয ষ্টদষক ধাষ্টফত 
কষয। াষ্টরভ (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) এরূ কাজষক যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এয ভষেয কভর- 

তফষ্টষিেয ষঙ্গ একীবূত কষযষেন। 
 

একফায ভুা আফষন অনা আোভাভায মুদ্ধ ম্পষকর ফণরনা কযষত ষ্টগষে ফষরন, “অনা ষ্টফন ভাষ্টরক (যষ্টদঅল্লাহু 
অনহু) াষ্টফত ষ্টফন কাষে (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) এয ষ্টনকি লগষরন। ষ্টতষ্টন [াষ্টফত (যষ্টদঅল্লাহু অনহু)] তায ঈরুয 
কাি ঈষ্টেষে যীষয ‘ানূত’39 রাগাষ্টেষরন। অনা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ষ্টজষজ্ঞ কযষরন, 

 

„চাচা! লকান ষ্টজষ্টনষ্টি অনাষক মুদ্ধ লথষক ষ্টপষ্টযষে যাের?‟ ষ্টতষ্টন ঈত্তয ষ্টদষরন, „অভায বাষ্টতজা! অষ্টভ এেনআ অষ্টে 
এফং ষ্টনষজয যীষয ‘ানূত’ ুগষ্টন্ধ ষ্টদষত রাগষরন, এযয ষ্টতষ্টন অষরন এফং ফষরন।’ অনা তেন ঈষল্লে 
কযষরন লম, „মুদ্ধষক্ষত্র লথষক লরাষকযা াষ্টরষে লগষে।’ তাষত াষ্টফত (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফরষরন, „ত্রুয াষথ মুদ্ধ 
কযায যাস্তািা এেন অভায জনে ষ্টযষ্কায ষে লগর। অভযা এবাষফ যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এয 
ষঙ্গ অচযণ কষ্টযষ্টন ( অভযা কেষনাআ মুদ্ধষক্ষত্র ষত রােন কষ্টযষ্টন)। লতাভযা লতাভাষদয ত্রুয ষ্টনকি লথষক কত 
োযা স্ববাফ জরন কষযে’!”40 

 

আফষন াজায (যীভাহুল্লা) অয লমাগ কষযন লম, 

 

“াষ্টফত আফষন কাে আফষন ষ্টভা আোভাভায ষ্টদষন গাষে ‘ানূত’ ষ্টদষে ভাষ্টধস্থ োয জনে দুআ িুকযা াদা কাি 
ষ্টযধান কষয এষষ্টেষরন। লরাষকযা মেন যাষ্টজত ষে লগর, তেন ষ্টতষ্টন ফরষরন, „অে অল্লা! এআ ভুষ্টযকষদয 
অভর ষত অষ্টভ ষ্টনষজষক ষ্টফষ্টেন্ন কযষ্টে এফং এযা মা কষযষে তা লথষক অষ্টভ অনায ষ্টনকি ক্ষভা প্রাথরনা কযষ্টে 
(তায ষমাদ্ধাষদয ঈষদ্দে কষয)। লতাভযা অজ লতাভাষদয ত্রুয ষ্টনকি লথষক কত োযা স্ববাফ জরন কষযে! 

ুতযাং অভাষদয এফং তাষদয থষক অষ্টন অরাদা কষয ষ্টদন।’ এযয ষ্টতষ্টন ত্রু ফুে লবদ  কষয ঢুষক িষরন 
এফং ভৃতুে না ো মরন্ত রিাআ কষয লগষরন।‛ 
 

এআ  িনাষ্টি ষ্টজাষদয ভেদাষন প্রষোজষন ষ্টনষজষক ষ্টফষ্টরষে লদোয ঈষদ্দষে মুষদ্ধয নুষভাদষনয ফোাযষ্টি প্রভাণ 
কষয। ভৃতুেয ূফর প্রস্তুষ্টতস্বরূ ানূত এফং কাপষনয কাি ষি মুষদ্ধয ভেদাষন াষ্টজয োষত ষ্টফলেষ্টিয নুষভাদন 
প্রভাষ্টণত ে। এষ্টি াষ্টফত আফষন কাষে এয দৃঢ়তা, ষ্টনেেত এফং ঐকাষ্টন্তকতা  ষ্টফশুদ্ধতায ষ্টযচে াো মাে । 
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 „ানুত’ এক ধযষনয ুফা এফং ুগষ্টন্ধ মা লভশ্ ক, অম্বয, কস্তুষ্টয লথষক প্রস্তুত কযা ে। এষ্টি কাপষনয ভৃষতয লদষ লদো ে, মাষত দী র 
ভে ধষয দুগরন্ধ লফয না ে। 
40

 অর ফুোযী (২৮৪৫)। আফষন অর ভুফাযক, অর ফাআাকী, আফষন াদ, অত-ঁ   তাফাষ্টয এফং অর-াষ্টকভ কতৃরক ফষ্টণরত। 



 

23 
 

এআ  িনাষ্টি ফষ্টকেু ষ্টযতোগ কষয মুষদ্ধয ষ্টদষক অভাষদয অহ্বান জানাে  ঈদু্বদ্ধ কষয এফং তাষদয ষ্টতযস্কায কষয, 

মাযা মুদ্ধষক্ষত্র লথষক াষ্টরষে মাে। এষত ষজআ নভুান কযা মাে লম, যুরূল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ 
এয ভষে াাফাযা মুদ্ধষক্ষষত্র কতিা াী এফং দৃঢ় থাকষতন।41

 

 

আফষন অন-নুা (যীভাহুল্লা) ভত প্রকা কষযন, “„ানূত’ র একষ্টি ঈত্তভ ুগষ্টন্ধ ষ্টফষল, মা ষ্টফষলবাষফ ভৃতষক 
লদো ে। এষ্টি লদো ে ুগষন্ধয জনে। তাষদয (মাযা মুদ্ধযত ষ্টেষরন) ুগষ্টন্ধ লদফায একভাত্র কাযণ ষ্টের- মষ্টদ 
অল্লা এ ম্পষকর বার জাষনন- ভৃতুেয জনে প্রস্তুষ্টত গ্রণ এফং াাদাত রাষবয চযভ ফানা।‛42

 

 

ষ্টফঃ
 

আফষন জাষ্টফয অত তাফাষ্টয ফণরনা কষযন লম, 

 

“ভূতায মুষদ্ধ জাপয ষ্টফন অষ্টফ তাষ্টরফ (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) তাকা ষ্টনষরন এফং ষ্টতষ্টন ষ্টনঃষল ষে মাোয অগ মরন্ত 
মুদ্ধ কযষরন। মেন ষ্টতষ্টন তায ারকা যং এয ল ািায ষ্টদষক ষ্টপযষরন, তেন লিাষক অ াত কযষরন (মাষত ষ্টতষ্টন 
ারাষত না াষযন)। এযয ষ্টতষ্টন ভৃতুেফযণ না কযা মরন্ত মুদ্ধ কষয লগষরন। ুতযাং, ভুষ্টরভষদয ভষধে জাপযআ 
(যষ্টদঅল্লাহু অনহু) প্রথভ ষ্টমষ্টন তায ল ািাষক এবাষফ অ াত কষযষ্টেষরন।‛43

 

 

একুঃ
 

অফু ফকয আফষন অষ্টফ ভুা ফণরনা কষযন, 

 

“ত্রুষদয ভাষে (মুদ্ধ লক্ষষত্র) থাকা ফস্থাে অষ্টভ অভায ফাফায কন্ঠ শুনষত লরাভ, ষ্টতষ্টন ফরষরন, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফষরষেন, „ষ্টনষ্টিতবাষফ তষরাোষযয োোতষরআ জান্নাত’। এক দষ্টযর্দ্ ফেষ্টি দাাঁষ্টিষে লগষরন এফং 
ফরষরন, „ল অফু ভুা! তুষ্টভ ষ্টক এষ্টি যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এয লথষক শুষনষো?‟ অভায ফাফা 
ফরষরন, „োাঁ’। লরাকষ্টি ষ্টেষন তায াথীষদয ষ্টনকি লগষরন এফং তাষদয ফরষরন, „অষ্টভ লতাভাষদয কাে লথষক ষ্টফদাে 
ষ্টনষ্টে, লতাভাষদয ঈয াষ্টন্ত ফষ্টলরত লাক।’ ষ্টতষ্টন তেন তায তযফাষ্টযয োষ্টি লবষঙ্গ লপরষরন এফং লষ্টি দূষয 
ষ্টনষক্ষ কযষরন এফং ত্রুষদয ষ্টদষক এষ্টগষে লগষরন এফং তযফাযী ষ্টদষে তাষদয প্রষ্টতষযাধ কযষত কযষত ীদ ষে 
লগষরন।‛44

 

 

আফষন অব্বা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) এয ভুি দা আকষ্টযভা এয ূষত্র ফষ্টণরত, 
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 পাত্ হুর ফাষ্টয (৬/৫২)। নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ তাাঁয প্রষঙ্গ ফষরন, “াষ্টফত আফষন কাষে আফষন ষ্টভা কী চভৎকায একজন 

ভানুল! আভাভ অন নফষ্টফ কতৃরক তাাঁয ‚াষ্টফত অর অভা‛ (২/৯৯)ে ফষ্টণরত এফং অরফানী কতৃরক তাাঁয ‚ী অর জাভী‛(৬৭৭০) লত ী 

ষ্টষষফ অেোষ্টেত। 
42

 ভাাষ্টয অর অোক্ব আরা ভাাষ্টয অর ঈাক্ব (১/৬৭৩) 
43

 অত তাফাষ্টযয ‚অত তাষ্টযে‛ (২/১৫১) 
44

 ভুষ্টরভ (১৯০২)। অর-অরফানীয ‚ী অত তাযগীফ‛- এ ী ষ্টষষফ ফষ্টণরত। নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এয ভূর ফিফেষ্টি 

অর- ফুোযীষত (২৮১৮, ২৯৬৫, ৩০২৪) এফং ভুষ্টরষভ (১৭৪২) ফষ্টণরত। অয র্দ্িফেঃ আফষন াজাভ এয ‚অর-ভুাল্লা‛ (৭/২৮৪), আফষন অর 

কাষ্টেেভ এয মাদ অর ভাঅ’দ (৩/৭৯) এফং অর অরফানীয ‚ী অর জাভী‛(১৫৩০, ২৭৫০, ৩১১৭) 
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“অভয আফষন অর জাভু নাভক জননক প্রফীণ অনায ফেষ্টিয া লোাঁিা ষ্টের। তাআ নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো 
াল্লাভ মেন ফদষয লগষরন, অভয তায লেষরষদয ফরষরন, „লতাভযা অভাষক ফাআষয ষ্টনষে মা।’ তায ক্ষভ ফস্থা 
নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভষক ঈষল্লে কযা র এফং ষ্টতষ্টন তাষক (অভয যষ্টদঅল্লাহু অনহুষক) মষদু্ধ না 
মাোয নুভষ্টত ষ্টদষরন। তঃয মেন ঈহুষদয ষ্টদন অর এফং নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ লফষ্টযষে 
লগষরন (মুষদ্ধ), ষ্টতষ্টন তায ুত্রষদয ফরষরন, „লতাভযা অভাষক ফাআষয ষ্টনষে মা।’ তাযা ঈত্তয ষ্টদর, „যূরুল্লা 
াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ অনাষক মুষদ্ধ না মাোয নুভষ্টত ষ্টদষেষেন।’ ষ্টতষ্টন ফষরন, „লতাভযা অভায কাে 
লথষক দূয ! লতাভযা অভাষক ফদষযয জান্নাত লথষক ষ্টনষলধ কষযে, এেন লতাভযা এয লথষক (ঈহুদ) ষ্টনষলধ কযে।’ 
ুতযাং ষ্টতষ্টন লফষ্টযষে লগষরন এফং লরাষকযা মেন মুষদ্ধয জনে যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এয ষঙ্গ 
লদো কযর, ষ্টতষ্টন তেন যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ লক ষ্টজষজ্ঞ কযষরন, „অজ মষ্টদ অষ্টভ ভাযা মাআ-

অষ্টভ ষ্টক অভায লোাঁিা া ষে জান্নাষত লমষত াযফ?‟ নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ঈত্তয ষ্টদষরন ‘োাঁ’। 
ুতযাং অভয ঈত্তয ষ্টদষরন, „তাষর ষ্টমষ্টন অনাষক তে লপ্রযণ কষযষেন, তাাঁয নাষভ থ কষয অষ্টভ ফরষ্টে, 

মষ্টদ অল্লা নুভষ্টত লদন, „ষ্টনষ্টিত অষ্টভ অজ লোাঁিাষত লোাঁিাষত জান্নাষত মাফ।’ ষ্টতষ্টন তেন তায াষথ থাকা াষ্টরভ 
নাভক ষ্টকষায দাষক ফরষরন, „মা তুষ্টভ লতাভায ষ্টযফাষয চষর মা (তুষ্টভ ভুি)।’ তেন লেষরষ্টি ফরর, „অনায 
কী ষেষে? অষ্টন ষ্টক অভাষক অনায ষঙ্গ করোষণয জনে (াাদাত) এষ্টগষে লমষত লদষফন না?; লরাকষ্টি তেন 
ফরর, „তাষর াভষন এষ্টগষে মা।’ তঃয দা ফারকষ্টি াভষন এষ্টগষে লগর এফং মুদ্ধ কযষত কযষত ীদ ষে 
লগর। অভয (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) তেন াভষন এষ্টগষে লগষরন এফং মুদ্ধ কযষত কযষত ীদ ষে লগষরন।‛45

 

 

অয ফষ্টণরত অষে লম, 

 

“অভয আফষন অর-জাভু ফরষরন, „অল্লায কভ! অষ্টভ জান্নাষত না মাো মরন্ত অভায ষ্টযফাষযয ষ্টনকি ষ্টপষয 
মাফ না।’ ঈভায আফষন অর-োত্তাফ তাাঁষক ফরষরন, „ল অভয! লকান ষ্টকেু অল্লা ুফানাহু ো তা’অরায ঈয 
লজায কষযা না।’ 
 

যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফরষরন, „ল ঈভায, ান্ত ! লকননা, ষ্টনষ্টিতবাষফ অল্লায নাষভ মাযা 
থ কষয অল্লা তা ূণর কষযন। অভয আফষন অর জাভু তাষদয ন্তরবুি লম তায লোাঁিা া ষ্টনষেআ জান্নাষত েুষি 
মাষফ’।‛46

 

 

নে একষ্টি ফণরনাে, 

 

“অভয আফষন অর জাভু নফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এয ষ্টনকি অষরন এফং ষ্টজষজ্ঞ কযষরন, „ল 
অল্লায যূর! অষ্টভ মষ্টদ ভৃতুে ফযণ না কযা মরন্ত অল্লায যাস্তাে মুদ্ধ কষ্টয, অষ্টভ ষ্টক ুস্থ া ষ্টনষে জান্নাষত ািষত 
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 আফষন অর ভুফাযক, অর ফাোকী কতৃরক ফষ্টণরত এফং অর োষ্টকষ্টদয ‚অর ভাগাজী‛ লত ঈষ্টল্লষ্টেত। 
46

 অরফানীয ‚ী অর- ভাোষ্টযদ‛(১৯২৮)এ ষ্টতষ্টন এষ্টিষক াান ল ালণা কষযষেন। া’দ আফষন অর ভুাষ্টেেফ (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফণরনা 
কষযন লম, ঈহুষদয ষ্টদষনয অষগয ষ্টদষন অবু্দল্লা আফষন জাা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফষরন, “ল অল্লা! অষ্টভ অনায কাষে অনায কভ 

কষয ফরষ্টে, অষ্টভ অগাভীকার ত্রুষক ভুকাষ্টফরা কযফ এফং তাযা অভাষক ভাযষফ এফং তাযা অভায লি লকষি ষ্টেন্ন ষ্টবন্ন কযষফ এফং তাযা 
অভায নাক, কান কািষফ এফং তেন অষ্টন ষ্টজষজ্ঞ কযষফন, “ষ্টকষয জনে‛ এফং অষ্টভ ঈত্তয ষ্টদফ, “অনায জনে ( অভায যফ)”। ুতযাং ল 

যষ্টদন ত্রুষদয লভাকাষফরা কযর এফং লযকভ তায প্রষ্টত কযা ষেষ্টের। আফষন অর ভুফাযক কতৃরক তাাঁয ‚ষ্টকতাফ অর ষ্টজাদ‛ এফং অর 

াষ্টকভ এফং অত্  তাাফী কতৃরক ম্মষ্টত প্রদানকৃত এফং অফু নূোেভ এয ‚অর-ষ্টষ্টরো’ এফং অবু্দয যািাক এয ‘ভুান্নাপ’ এফং অর 

োষ্টকষ্টদয ‚অর ভাগাষ্টজ‛ এফং আফষন াজায এয ‚অর আফা‛ কতৃরক ফষ্টণরত। 
র্দ্িফেঃ অর অরফানীয ‚ষ্টপক  অ ষ্টযা‛(২৬২), 
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াযফ?‟ ষ্টতষ্টন এষ্টি ষ্টজষজ্ঞ কযষরন, লকননা তাাঁয একষ্টি াষে ক্ষভতা ষ্টের। নফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ 
ঈত্তয ষ্টদষরন ‘োাঁ’। তঃয অভয, তায বাষ্টতজা এফং তাাঁয ভুি লগারাভ ঈহুষদয ষ্টদন ভাযা লগর। যূরুল্লা াল্লাল্লাহু 
অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ মেন তাাঁষক ষ্টতক্রভ কযষ্টেষরন তেন ফরষরন, „অষ্টভ লমন লতাভাষক ুস্থ া ষ্টনষে জান্নাষত 
লাঁষি লমষত লদেষ্টে।’ নফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ তেন তাষদয ষ্টতনজনষক একষত্র কফয লদোয জনে ষ্টনষদর 
ষ্টদষরন।‛47

 

 

ফাআঃ
 

আফষন অাষ্টকয এফং আফষন কাষ্টয কতৃরক ফষ্টণরত লম, 

 

“আোযভূষকয ষ্টদষন লম ভুষ্টরভ প্রথভ ীদ ষেষ্টেষরন ষ্টতষ্টন ষ্টেষরন লআ ফেষ্টি ষ্টমষ্টন অফু ঈফাআদা আফন অর 
জার যায (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ষ্টনকি অষরন এফং ফরষরন, „অষ্টভ তাষদয ষ্টফরুষদ্ধ অভায ফরষ্টি প্রষোষগয ষ্টদ্ধান্ত 
ষ্টনষেষ্টে (মতক্ষণ না তাযা অভাষক লভষয লপষর), অষ্টন ষ্টক অভায জনে অনায নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো 
াল্লাভ এয ষ্টনকি লকান ফাতরা লৌঁোষফন?‟ অফু ঈফাআদা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ঈত্তয ষ্টদষরন, „তাাঁষক অভায ারাভ 
লৌঁো এফং জানা লম, অভযা ষ্টনষ্টিতবাষফ তে ফষরাকন কষযষ্টে মায োদা অভাষদয যফ অভাষদয কষযষেন।’ 
তঃয লরাকষ্টি এষ্টগষে লগর (এফং মুদ্ধ কযর) এফং ীদ ষে লগর। অল্লা তাাঁয ঈয দে লান।‛48

 

 

ুতযাং এআ াদীগুষ্টর লথষক এ ষ্টফলেষ্টি প্রষ্টতবাত ে লম, অল্লায ফাণীষক ষ্টফজেী কযায জনে, দ্বীষনয করোষণয 
োষ্টতষয মষ্টদ এভন কাজ কযা ে মা যাষ্টয ভৃতুেয ষ্টদষক ধাষ্টফত কষয তা এভনআ ষ্টফলে, মা াাফা (যষ্টদঅল্লাহু 
অনহু) এফং তাষ্টফইনষদয ভাষে ফোকবাষফ ষ্টযষ্টচত, প্রচষ্টরত এফং প্রংষ্টত ষ্টের।49 

                                                 
47

 অর অরফানীয ‘অকাভ অর জানাআজ’(১৮৫) এ ফষ্টণরত এফং এষ্টিষক ষ্টতষ্টন াান ফষরষেন। 
48

 আফষন অাষ্টকয এয ‚তাষ্টযে ষ্টদভাক‛(৬৭/১০১) এফং আফষন কাষ্টয এয ‚অর ষ্টফদাো োন-ষ্টনাো‛(৭/১১) 
49

 অযফী অর গষফলণাে ৪০ষ্টিয ফণরনা অষে, ষ্টকন্তু ংষ্টক্ষপ্ততায জনে অভযা ফাকীগুষ্টরয ঈষল্লে কষ্টযষ্টন। 
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এককবাষফ ত্রুষক অক্রভষণয ষ্টফলষে অষ্টরভগষণয যােঃ
 

ষ্টনষ্টিত ভৃতুে লজষন ত্রুয ঈয এককবাষফ োাঁষ্টষে িা এফং অক্রভণ কযায লক্ষষত্র াযীোয নুষভাদষনয 
ষ্টফলষে অভযা  এআ ষ্টফলেষ্টিআ   ঈস্থান কযষত  লচষেষ্টে  লম, ষ্টপদােী  াষযন এআ ভূরনীষ্টতয লফাধ  লথষকআ 
ঈৎাষ্টযত। ইভাষনয দুফররতা ষ্টকংফা ইভাষনয বাষফয ষঙ্গ অত্মতোয ষ্টফলেষ্টি জষ্টিত। মাষাক, ফতরভান কাষরয 
ষ্টপদােী াষযষনয ষ্টফলষে ‘ারাপ’-লদয ধাযণা ষ্টের না। এয কাযণ র এগুষ্টর অজ ঈৎাষ্টযত ষেষে মুদ্ধ-ষ্টফগ্রষয 
লকৌরগত ষ্টযফতরষনয কাযষণ এফং তাযা এগুষ্টরষক ুষ্টনষ্টদরি কষয ষ্টযষ্টচত কষয মানষ্টন। তাযা নুরূ আুেগুষ্টর 
ষ্টযষ্টচত কষযষেন, লমভন একাষতআ ত্রুষক অক্রভণ কযা এফং তাষদয ভষধে এআ ত্রা ঞ্চায কযা লম, অভযা 
ভৃতুেষক ষযাো কষ্টয না। তাযা াধাযণ নীষ্টতভারা অষরাচনা কষযষেন মায ভষধে ষ্টপদােী াষযন ন্তবুরি এফং তা 
কযষত ষ্টগষে তাযা লফ দরীষরয ঈয ষ্টনবরয কষযষেন, লম দরীরগুষ্টর অভযা ূফরফতরী ধোষে ঈষল্লে কষযষ্টে। 
ফতরভান ষ্টপদােী াষযন এফং ূষফরয ক্ল্োষ্টকার দৃিান্ত ভূষয ভাষে একষ্টি াথরকে যষেষে, অভাষদয লক্ষষত্র ঐ 
ফেষ্টিষ্টি ষ্টনজ াষত ভাযা মাে, লমোষন ূষফর ল ত্রুয াষত ভাযা লমত। অভযা এিা ফোেো কযফ লম, এআ াথরকেষ্টি 
যাষেয লক্ষষত্র লকান প্রবাফ যাষে না। 
 

াাফা এফং তাষ্টফষ্টেেন অষ্টরভগণঃ
 

প্রথভতঃ আফষন অর ভুফাযক এফং আফষন অষ্টফ ােফা ষত ফষ্টণরত, ভুদষ্টযক আফষন অঈপ অর-অভাম ফষরন, 

 

“অষ্টভ ঈভাষযয ষঙ্গ ঈষ্টস্থত ষ্টেরাভ মেন নুভান আফষন ভুকষ্টযভ এয দূত তায কাষে অর এফং ঈভায (যষ্টদঅল্লাহু 
অনহু) তাাঁষক লরাকষদয ম্পষকর ষ্টজষজ্ঞ কযষরন, তেন ষ্টতষ্টন জফাফ ষ্টদষরন, „ভুক ভুক এফং ভুক ভুকষক 
অত কযা ষেষে এফং নেযা এফং নেষদয মাষদয অষ্টভ ষ্টচষ্টন না।’ ঈভায (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফরষরন, „ষ্টকন্তু 
অল্লা তাষদয ষ্টচষনন।’ (দূতষ্টি) ফরর, „অষ্টভয ঈর ভু’ষ্টভষ্টনন! (লোষন একষ্টি লরাক ষ্টের) একজন তায জীফন ষ্টফষ্টক্র 
কষয ষ্টদষেষেন।’ এষত ভুদষ্টযক ফরর, „ষ্টতষ্টন অভায ভাভা, অল্লায কভ, অষ্টভয ঈর ভুষ্টভষ্টনন! লরাকযা দাফী কযষে 
ল ষ্টনষজষক ধ্বংষয ভাষে ষ্টনষক্ষ কষযষে।’ ঈভায ফরষরন, „তাযা ষ্টভথো ফষরষে (তাযা বুর ফষরষে)। ফযং ষ্টতষ্টন লতা 
তাষদয ন্তবুরি মাযা এআ ৃষ্টথফীয ফদষর অষ্টেযাতষক ষ্টকষন ষ্টনষেষেন’।‛ অর-ফাোকী ঈষল্লে কষযষেন লম লষ্টি 
ষ্টের নাাোন্দ এয ষ্টদন।‛50

 

 
 

ষ্টদ্বতীেতঃ আফষন অষ্টফ াআফা ফণরনা কষযন লম, 

 

“কুফ পাযষদয একষ্টি লনাদর মু্মষে গ্রয র এফং অনাযষদয ভষধে একষ্টি লরাক তাষদয ভুষোভুষ্টে ষে 
অক্রভণ কযষরন এফং তাষদয ফুে লবষঙ্গ লপরষরন, তাযয ষ্টপষয অষরন, এরূষ দুআ-ষ্টতনফায ুনযাফৃষ্টত্ত কযষরন। 
াদ আফষন ষ্টাভ এষ্টি অফু হুযােযা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু)-লক ঈষল্লে কযষরন, মায য ষ্টতষ্টন এআ অোতষ্টি অফৃষ্টত 
কযষরন, 

 

ِّ َوال ُرْهُقىا ِثَإَِِذَُكِى ِإَنً انزَِّهُهَكِخ  َوَؤَِِفُقىا ِفٍ َعِجُِم انهَّ
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 আফষন অষ্টফ ােফা এয ‚ভুান্নাপ‛(৫/৩০৩), আফষন াজায এয পাতহুর ফাযী (৮/৩৩-৩৪), আফষন জাযীয কতৃরক নুরূ ফষ্টণরত ষেষে। 
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“অয ফেে কয অল্লায ষথ, তষফ ষ্টনষজয জীফনষক ধ্বংষয মু্মেীন কষযা না। অয ভানুষলয প্রষ্টত নুগ্র কয। 
অল্লা নুগ্রকাযীষদযষক বারফাষন।‛51

 

 
 

তৃতীেতঃ অর াষ্টকভ এফং আফষন অষ্টভ াষ্টতভ আফষন অাষ্টকষযয নুরূ ফণরনায ষঙ্গ ফণরনা কষযষেন লম, 

 

অর ফাযা‘লক এআ অোতষ্টি ম্পষকর ষ্টজষজ্ঞ কযা ষেষ্টের, “লতাভযা অল্লায ষথ ফেে কয এফং ষ্টনষজষদয াষত 
ষ্টনষজষদয ধ্বংষয ভষধে ষ্টনষক্ষ কষযা না।‛52

 

 

এষ্টি ষ্টক লআ ফেষ্টিষক ফুোে লম, লম ভাযা মাোয অগ মরন্ত ত্রুষক লভাকাষফরা কষয । এফং নে একষ্টি ফণরনাে, 

 

“লম ফেষ্টি ১০০০ জন ত্রু তষনেয ফুেষ ঢুষক মাে এফং ল লকফর তায াষত একষ্টি তষরাোয ষ্টনষে মাে?” ষ্টতষ্টন 
ফরষরন, “না, ফযং এষ্টি লআ লরাক লম একষ্টি া কাজ কষয এফং ষয ফষর লম অল্লা তাষক ক্ষভা কযষফন না।‛53

 

 
 

চতুথরতঃ ফষ্টণরত অষে লম, তাষ্টফেীনষদয জননক ষ্টফেোত আভাভ অর কাষ্টভ আফষন ভুোআভাযা এআ অোতষ্টি, 
 

“লতাভযা অল্লায ষথ ফেে কয এফং ষ্টনষজষদয াষত ষ্টনষজষদয ধ্বংষয ভষধে ষ্টনষক্ষ কষযা না‛54 এ ম্পষকর 
ফষরন, “ধ্বং র তা-আ মাষত অল্লায ষথ (ষ্টজাদ) ফেে কযাষক ষ্টযতোগ কযা ে। লম কাযষণ লকঈ মষ্টদ ১০০০০ 
তষনেয ভষধে ঢুষক ষি, তেন এরূ কযায লক্ষষত্র লকান অষ্টত্ত লনআ।‛55

 

 

ষ্টফেোত তাপীয অষ্টরভগষণয যােঃ
 

ঞ্চভতঃ আফষন অর-অযাফী এআ অোতষ্টিয ফোাষয ভন্তফে কযষত ষ্টগষে ফষরন, 

 

“লতাভযা অল্লায ষথ ফেে কয এফং ষ্টনষজষদয াষত ষ্টনষজষদয ধ্বংষয ভষধে ষ্টনষক্ষ কষ্টয না।‛56
 

 

এআ ‚ধ্বং‛ ংক্রান্ত ফোাষয াাঁচ ধযষনয (এয থর ম্পষকর) ভত যষেষেঃ 
 

 অল্লায ষথ ফেে কযা লেষি ষ্টদ না। 

                                                 
51

 ূযা অর-ফাকাযাঃ ১৯৫ 
52

 ভুান্নাপ (৫/৩২২) 
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 লকান াষথে ম্বর োিা লফষ্টযষে লম না। 
 ষ্টজাদ ষ্টযতোগ কয না। 
 ত্রুষক এআ ধাযণা ষ্টদ না লম, লতাভাষক  াষের কযা ম্ভফ। 
 ক্ষভায অা ষ্টযতোগ কয না। 

 

অত-তাফাযী ফষরন, 

 

“এষ্টি একষ্টি াধাযণ ষ্টফলে (থরাৎ কর ষ্টফলেআ এষত অতাবুি ফায ুষমাগ যষেষে) এফং এগুষরায ভষধে লকান 
ষ্টফষযাধ লনআ।‛ ত্রুয ফুেষ ঢুষক িায ষ্টফলেষ্টি ফেতীত ষ্টতষ্টন মা ফষরষেন তা মথাথর ফষরষেন, লকননা, অষ্টরভগষণয 
লকঈআ এআ অোষতয ষঙ্গ এআ ষ্টফলেষ্টিষক (ত্রু ফুেষ ঢুষক িা) জষ্টিত কযায ষ্টফলষে একভত লালণ কষযনষ্টন। 
অভাষদয অষ্টরভগষণয ভষধে (ভাষ্টরষ্টক) অর কাষ্টভ ফষরন লম, াধাযণ ষ্টিধয লনাদষরয ভষধে াষত মা অষে তা 
ষ্টনষেআ োাঁষ্টষে িায ষ্টফলষে লকান প্রষ্টতফন্ধকতা লনআ, মষ্টদ ল তায কাষজ দৃঢ় থাষক এফং মূ্পণর োষ্টরবাষফ 
অল্লায জনে তা কষয। মষ্টদ তায লকান ষ্টি না থাষক, তাষর তা তেন অত্মাষক ধ্বং কযায াষ্টভর। লকঈ লকঈ 
এষ্টি ফষরষেন লম, মষ্টদ তায াাদাষতয প্রফর অকাঙ্খা থাষক এফং তায ষ্টনেেত মষ্টদ োষ্টর ে, তাষর ল অক্রভণ 
কযষত াষয, লকননা তায রক্ষে র ত্রু দষরয একজনষক ষর তো কযা এফং এআ অোষত তা ষ্টযষ্কায, 

 

ُّ َسُءوْف ِثبْنِعَجبِد ِّ َوانهَّ ُّ اِثِزَغبَء َيِشَظبِح انهَّ ٍِ ََِشِشٌ ََْفَغ ٍَ انَُّبِط َي  َوِي

 

“ভানুষলয ভষধে এভন লরাক অষে, লম অল্লায ন্তুষ্টি রাষবয জনে অত্মা ষ্টফক্রে কষয থাষক। অল্লা তাাঁয ফান্দাষদয 
প্রষ্টত তেন্ত দোর্দ্র।‛57

 

 

অভায দৃষ্টিষত এ ফোাষয ষ্টেক ভতষ্টি র এআ লম, একষ্টি ত্রু লনাদষরয ভষধে োাঁষ্টষে িায নুষভাদষনয 
ষ্টফলেষ্টিষক লকঈআ স্বীকায কযষত াষয না, লকননা এয চাযষ্টি ষ্টদক যষেষেঃ 
 

 াাদাষতয ষিলা 
 ত্রুয ক্ষষ্টতাধন58 
 ত্রুষক অক্রভষণ ভুষ্টরভষদয ঈদু্বদ্ধ কযা 
 ত্রুষক তনষ্টতকবাষফ মুরদস্ত কযা, এবাষফ লম, একজন মষ্টদ এরূ কযষত াষয, তাষর কষর 

ষ্টম্মষ্টরতবাষফ কী ফস্থা কযষত াষয! 

 
 

লষ্ঠতঃ অর কুযতুফী (যীভাহুল্লা) ফষরন, 

 

অফু াষ্টনপায োত্র ভুাম্মাদ আফষন অর াান অ-ােফাষ্টন ফষরন, “একজন লরাক মষ্টদ একাকী ১০০০ জষনয 
ভুষ্টযকদষরয ষ্টবতয ঢুষক ষি, তাষর তাষত লকান ফাধা লনআ মষ্টদ তাষত াপষরেয অা থাষক থফা ত্রুষক্ষয 
ভূ ক্ষষ্টতয ম্ভাফনা থাষক; নেথাে এষ্টি েন্দনীে, লকননা, ভুষ্টরভষদয লকান ুষ্টফধা অনেন োিাআ ল ভৃতুে য 
ষ্টদষক ধাষ্টফত র। নেষ্টদষক মায রক্ষে র ভুষ্টরভষদয াষ্টকতা ফািাষনা  নুপ্রাষ্টণত কযা, তায লক্ষষত্র এয 
নুষভাদষনয ষ্টফলেষ্টি ভূরক নে, লকননা, তা ভুষ্টরভষদয জনে এক ধযষনয ুষ্টফধা ফষে অষন। মষ্টদ তায প্রতেে 
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এআ ে লম, এয ভাধেষভ ল ত্রুষক বীত কযষফ এফং ভুষ্টরভষদয ইভানষক ফরীোন কযষফ, এষক্ষষত্র তায 
নুষভাদন ভূরক নে। মষ্টদ এয দ্বাযা একজষনয প্রাষণয ষ্টফষ্টনভষে দ্বীন ষ্টিারী ে এফং লৌত্তষ্টরকতা দুফরর ে, 

তাষর তা ষ্টফযাি ম্মাষনয। একষ্টি ফোায লম ষ্টফলষে অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা ভুষ্টভনষদয প্রংা কষয ল ালণা 
কষযষেন, 

 

َّ َنُهُى اْنَجَُّخ ًُِؤِيُِنَي َؤَُِفَغُهِى َوَؤِيَىاَنُهِى ِثَإ ٍَ اْن َّ اِشَزَشي ِي َّ انهَّ ...ِإ  

 

“ষ্টনিেআ অল্লা ভু’ষ্টভনষদয ষ্টনকি ষত তাষদয জীফন  ম্পদ জান্নাষতয ষ্টফষ্টনভষে ক্রে কষয ষ্টনষেষেন…।‛59
 

 

এযকভ অয ষনক অোত যষেষে মাষত অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা তাষদয ঈদ্ভাষ্টত প্রংা কষযষেন মাযা 
ষ্টনষজষদয ঈৎগর কষয।‛60

 

 

প্তভতঃ আভাভ অ-াকাষ্টন ষ্টনষজষক ধ্বং কযায অোত ম্পষকর ফষরন, “প্রকৃত তে র এআ লম, ষব্দয ষ্টকেু 
াধাযণ প্রষোগ যষেষে মা ফতীণর োয লপ্রক্ষাি নুমােী ুষ্টনষ্টদরি কযা মাে না। এয ভাধেষভ দ্বীন  দুষ্টনোয 
কর অত্ম-ষ্টফনাভূরক কামরক্রভ ফুোে মা আফষন জাষ্টযয অত তাফাষ্টয ফণরনা কষযষেন। 
 

লআ ফেষ্টিয ষ্টফলেষ্টি এয ভষধে চষর অষ লম এভন একষ্টি ত্রু লনাদরষক অক্রভণ কষয মায লকান ক্ষষ্টতআ ল 
কযষত াষয না ষ্টকংফা মা ভুজাষ্টদষদয লকান ঈকায ফা ুষ্টফধা ফষে অষন না।‛61

 

 

অ-াকাষ্টনয এআ ম্পষ্টকরত যাে র, মষ্টদ এয ভষধে লকান ঈকায থাষক, তষফ তা নুষভাদনীে। 
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ষ্টফষ্টবন্ন ভামাষফয দরীরঃ
 

আভাভ অফু ানীপায (যীভাহুল্লা) নুাযীফৃন্দ
 
 

িভতঃ আফষন অষ্টফদীন ফষরন, 

 

“লকান ফেষ্টিয একাকী মুদ্ধ কযায ফোাষয লকান ধযষনয প্রষ্টতফন্ধকতা লনআ, এভনষ্টক মষ্টদ ল ভষন কষয লম, ল 
ষ্টনষ্টিত ভৃতুেফযণ কযষফ, মতক্ষণ ল ষ্টকেু না ষ্টকেু জরন কষয- (ত্রুষক) তো ষ্টকংফা অত কযা ষ্টকংফা যাষ্টজত 
কযায ভাধেষভ- এফং তা এ কাযষণ লম, ঈহুষদয ষ্টদষন যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এয মু্মষেআ লফ 
ংেেক াাফাষক এরূ কযষত লদো লগষে এফং ষ্টতষ্টন এজনে তাাঁ লদয বূেী প্রংা কষযষেন। মষ্টদ লকানক্রষভ ল 
জাষন লম ল তাষদয লকানআ ক্ষষ্টত াধন কযষত াযষফ না, তেন তায জনে অক্রভণ কযায ষ্টফলেষ্টি নুষভাদনষমাগে 
নে, লকননা তা দ্বীনষক ষ্টিারী কযায লক্ষষত্র লকান ফদানআ যােষত াষয না ।‛62

 

 

নফভতঃ অ-াযোষ্ট প্রঙ্গত ফষরন, 

 

“এষ্টিআ অাতত ফরা মাে লম, এষক্ষষত্র অফেক ষ্টফলেষ্টি র ত্রুয ফুেষ তায োাঁষ্টষে িা ফেআ কুপপাযষদয 
ক্ষষ্টত াধন কযষফ। (মষ্টদ ষ্টফলেষ্টি এভন ে, তষফ তা নুষভাদনষমাগে)”63 

 
 

দভতঃ অফু ফকয অর জাা (যীভাহুল্লা) অ-ােফাষ্টনয ভত ঈদৃ্ধত কষয ঈষল্লে কষযন লম, 

 

“মষ্টদ লযকভ ে (লমভন দ্বীষনয লকান ঈকায না ো থফা কুপপাযষদয ক্ষষ্টত না ো), তাষর তায ঈষ্টচত নে 
ষ্টনজ ত্তাষক ধ্বংষয ভষধে ষ্টনষক্ষ কযা, লকননা এষত দ্বীষনয ষ্টকংফা ভুষ্টরভষদয লকান করোণ ষ্টনষ্টত লনআ। ষ্টকন্তু 
মষ্টদ তায ষ্টনজ ত্তাষক ঈৎগর কযায ভষধে দ্বীষনয ষ্টকংফা ভুষ্টরভষদয করোণ ষ্টনষ্টত থাষক, তাষর এষ্টি একষ্টি 
ম্মানজনক ফোায, লম ষ্টফলষে অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা ম্পষকর ঈচ্ছ্বষ্টত প্রংা কষযষেন ...।‛64

 

 

এফং অফু াষ্টনপায োত্র অ-ােফাষ্টনয এআ যাে এেন মরন্ত ফোত যষেষে। 
 
 

আভাভ ভাষ্টরক আফষন অনা (যীভাহুল্লা) নুাযীফৃন্দ
 

একাদতঃ আভাভ অর কুযতুফী ঈষল্লে কষযন আফষন েুোআজ ভানদাদ ফষরন, 
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 াষ্টো (৪/৩০৩) 
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 ার  অ-ষ্টোয অর-কাফীয (১/১৬৩-১৬৪) 
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 অর জাা এয ‚অকাভ অর কুযঅন।‛ (৩/২৬২-২৬৩) 
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“লকান ফেষ্টিয ষক্ষ একাকী ১০০ জন ষ্টকংফা অয লফষ্ট ত্রু দরষক অক্রভণ কযায লক্ষষত্র ... দুআষ্টি ষ্টফলে াভষন 
অষঃ ‚মষ্টদ ল ষ্টনষ্টিত থাষক লম, ল তায অক্রভষণয রক্ষেফস্তুষক তো কযষফ এফং ষ্টনযাদ থাকষত াযষফ, তাষর 
এষ্টি বার; নুরূবাষফ ল মষ্টদ লমৌষ্টিক ষ্টফচাষয ষ্টনষ্টিত থাষক লম ল ষ্টনত ষফ, ষ্টকন্তু ত্রুয ক্ষষ্টত াধন কযষফ 
ষ্টকংফা ধ্বং ফষে অনষফ ষ্টকংফা ভুষ্টরভষদয জনে করোণকয ষ্টকেু ফষে অনষফ, তাষর এষ্টি নুষভাদনষমাগে।‛65

 

 

অর-কুযতফী এফং আফষন অর-অযাষ্টফেোয ভন্তফে আষ্টতভষধে ঈষল্লে কযা ষেষে। 
 
 

আভাভ অ-াষ্টপষ্টেে (যীভাহুল্লা) এয নুাযীফৃন্দ
 

দ্বাদতঃ অর ভুতী (যীভাহুল্লা) এয অর ভামভু’য ভাষ্টপ্তষত অভযা লদেষত াআ, 

 

“মষ্টদ কুপপাযষদয ংেো ভুষ্টরভষদয ষ্টদ্বগুন ে এফং তাযা যাজষেয অঙ্কা না কষয, তেন দৃঢ়তায াষথ দাাঁষ্টিষে 
থাকা তাষদয জনে ফাধেতাভূরক ...অয মষ্টদ তাষদয এআ ম্ভাফনা ে লম, তাযা ক্ষষ্টতয মু্মেীন ষফ, তেন তাষদয 
দুষ্টি ম্ভাফে থ যষেষে: 

 

 তাযা ষ্টপষয লমষত াষয, এআ অোষতয ষ্টবষ্টত্তষত, “....... এফং লতাভযা ষ্টনষজষদয াষত ষ্টনষজষদয ধ্বংষয 
ভষধে ষ্টনষক্ষ কয না‛66

 

 

 তাযা ষ্টেু না ষি ির থাকষত াষয, এষ্টিআ ষ্টেক দৃষ্টিবষ্টঙ্গ এফং তা এআ অোষতয ঈয ষ্টবষ্টত্ত কষয ‚ল 
ভুষ্টভনগণ! লতাভযা মেন লকান দষরয মু্মেীন ষফ তেন ষ্টফচষ্টরত থাকষফ।‛67

 

 

এ কাযষণ লম, ভুজাষ্টদযা মুদ্ধ কষয তো কযায জনে থফা ষ্টনত ফায জনে। মষ্টদ কুপপাযষদয ংেো ভুষ্টরভষদয 
ংেোয ষ্টদ্বগুষনয লফষ্ট ে, লষক্ষষত্র তাযা ষ্টেু িষত াষয। মষ্টদ তাযা এ ষ্টফলষে প্রতেেদীপ্ত থাষক লম, তাযা ধ্বং 
ষে মাষফ না, তেন এষ্টিআ ঈত্তভ লম, তাযা নভনীে থাকষফ মাষত ভুষ্টরভযা ধ্বংপ্রাপ্ত না ষে মাে। অয মষ্টদ 
তাষদয এআ ম্ভাফনা জষে লম, তাযা ধ্বং ষে মাষফ, তেন দুষ্টি ঈাে যষেষেঃ 
 

তেন ষ্টেু িায এক ধযষনয ফাধেফাধকতা ততষ্টয ষে মাে অল্লা ুফানাহু ো তা’অরায এআ অোষতয ভাধেষভ, 

“..এফং লতাভযা ষ্টনষজষদয াষত ষ্টনষজষদয ধ্বংষয ভষধে ষ্টনষক্ষ কষযা না‛68
 

 

ষ্টেু িায ষ্টফলেষ্টি ভুস্তাাফ, তষফ ফাধেতাভূরক নে, লকননা মষ্টদ তাযা ষ্টনত ে, তাযা াাদাষতয ভাধেষভ ষ্টফজেী 
ষফ।‛69

 

 
 

ত্রষোদতঃ আভাভ অর গাজাষ্টর (যীভাহুল্লা) ফষরন, 
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 ূযা অর-ফাকাযাহ্ ঁ ঃ ১৯৫ 
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 ূযা অর-অনপারঃ ৪৫ 
68

 ূযা অর-ফাকাযাহ্ ঁ ঃ ১৯৫ 
69

 অর-ভাজভুো (১৯/২৯১) 
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“এআ ষ্টফলষে লকান ভতাননকে লনআ লম একজন ভুষ্টরভ একাকীআ কুপপাযষদয ফুেষ অক্রভণ কযষত াষয, মষ্টদ ল 
জাষন লম ল  ভাযা  মাষফ।  াাদাষতয  ূফর  মরন্ত  লমভন  কুপপাযষদয  ষ্টফরুষদ্ধ  মুদ্ধ  কযা  লমভন  
নুষভাদনীে,  এষ্টি  লরূ নুষভাদনষমাগে, লকননা এষ্টি ৎকাষজয অষদ এফং ৎ কাষজয ষ্টনষলষধয ষঙ্গ 
মুি। ষ্টকন্তু মষ্টদ ল জাষন লম, তায অক্রভণ কুপপাযষদয লকান ক্ষষ্টত াধন কযষফ না- ষ্টেক লমন ন্ধ  ঙু্গ একষ্টি 
লরাক ষ্টনষজষক ত্রুয াষ্টযয াভষন ষ্টনষজষক ষ্টনষক্ষ কযর। এরু লক্ষষত্র  এষ্টি কযা াযাভ এফং এষ্টি অত্ম-নন 
ংক্রান্ত অোষতয াধাযণ অতায ন্তবুরি ষে মাে; ফযং াভষন গ্রয োয ষ্টফলেষ্টি তেনআ লকফর 
নুষভাদনষমাগে, মেন ল ত্রুষক তো না কযা মরন্ত ষ্টনষজ ষ্টনত ষফ না (থফা ত্রুয ক্ষষ্টত কযষত াযষফ না) 
থফা ল মেন ষ্টনষ্টিত থাকষফ লম, ভৃতুেয ফোাষয তায এআ তাষ্টেরে কুপপাযষদয তনষ্টতক ভষনাফর লবষঙ্গ লদষফ এফং 
কুপপাযষদয ভষধে এআ অতঙ্ক েষ্টিষে লদষফ লম, তায ভত ফাষ্টক ভুষ্টরভষদয ভৃতুেয লকান বীষ্টত লনআ এফং তাযা 
অল্লায যাস্তাে াাদাতষকআ বারফাষ।‛70

 

 

এয পরাপর লকফর তাৎমরূণরআ নে, ষ্টফস্মেকয ফষি; একজন ভুজাষ্টদ তায প্রবূয ষ্টনকি ষ্টনষজষক ষ্টফক্রে কযায 
য প্রাষচে এফং িাষত অল্লায ত্রুষদয ভাষে লম ফোক বীষ্টত  অতঙ্ক ঈষর্দ্ক কষয, তা ীভারঙ্ঘন  কুপষযয 
প্রাাদষক কাাঁষ্টষে তুষর। কর প্রংা লকফরভাত্র অল্লা ুফানাহু ো তা’অরাযআ জনে। 
 
 

আভাভ অভদ আফষন াম্বষরয (যীভাহুল্লা) নুাযীফৃন্দ
 

চতুদরতঃ আভাভ আফষন কুদাভাহ্  (যীভাহুল্লা) ফষরন, 

 

“মষ্টদ ত্রুয ংেো ভুষ্টরভষদয ংেোয ষ্টদ্বগুষনয লফষ্ট ে এফং ভুষ্টরভযা ফাষ্টেকবাষফ জষেয ফোাষয ষ্টনষ্টিত থাষক, 

তেন এআ ুষমাষগয জনে দৃঢ়তা ফরম্বনআ ঈত্তভ; ষ্টকন্তু মষ্টদ তাযা ষ্টেু ষি তষফ তা নুষভাদনষমাগে। এজনে লম, 

তাযা ষ্টনষজষদয ধ্বংষয ভষধে ষ্টনষক্ষ কযষত ফাধে নে ....এআ ষ্টফলেষ্টি ষ্টফষফচনাে অনষত ষফ লম, মষ্টদ তাযা 
ফাষ্টেকবাষফ ষ্টফজষেয ফোাষয ষ্টনষ্টিত থাষক, তাষর দৃঢ়বাষফ দাাঁষ্টিষে লভাকাষ্টফরা কযাআ তাষদয জনে ফাধেতাভূরক। 
ষ্টকন্তু তাযা মষ্টদ যাজষেয ফোাষয ফাষ্টেক ষ্টদক লথষক ষ্টনষ্টিত থাষক, লষক্ষষত্র তাষদয লকৌরগত ষ্টেু িাআ 
েন্দনীে- ষ্টকন্তু মষ্টদ তাযা দৃঢ় এফং দৃঢ়প্রষ্টতজ্ঞা থাষক, তাষর তা তাষদয জনে নুষভাদনষমাগে, লকননা, তাষদয 
াাদাষতয একষ্টি রক্ষে অষে; অফায ষত াষয লম তাযাআ ষ্টফজেী ষেষে। 
 

মষ্টদ তাযা ফাষ্টেকবাষফআ ষ্টনষ্টিত যাজষেয ভুষে থাষক, এভন ফস্থা ততযী ে লম, তাযা দাাঁষ্টিষে থাকষত াষয 
অফায লকৌরগত ষ্টেু িষত াষয, লষক্ষষত্র াাদাষতয ভমরাদা জরষনয রষক্ষে দৃঢ়ষ্টচত্ত লথষক রিাআ চাষ্টরষে 
মাোআ ষ্টধক েন্দনীে; ষ্টফষলত: এআ অাে (অল্লায ন্তুষ্টি), লকননা, তাযা লতা ষ্টফজে জরন কযষত াষয।‛71

 

 

ঞ্চদতঃ াআে অর আরাভ আফষন তাআষ্টভেো (যীভাহুল্লা) ফষরন, 

 

“ভুষ্টরভ কতৃরক তাাঁয ী নাফী াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ লথষক এয ম্পষকর ফষ্টণরত অষে লম, ঐ লোি 
ফারকষ্টি স্বেং ষ্টনষজষকআ তো কযায ষ্টনষদর ষ্টদষেষ্টেষরন ‘ভারাা’ (করোণ) দ্বীনষক ঈচ্চষ্টকত কষয যাোয 
‘ভারাা’ (করোণ) এয জনে। এজনে চায আভাভআ ভুষ্টরভষদয এআ নুষভাদন ষ্টদষেষেন লম, ত্রু ফুেষ ঢুষক িষর 
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 অর ভুগষ্টন (৯/৩০৯) 
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ত্রুযা তো কযষফ- এযকভ লজষন ভুষ্টরভযা কুপপাযষদয ফুেষ ঢুষক িষত াযষফ। তাযা এআ ষ্টফলেষ্টিষক 
নুষভাদন ষ্টদষেষেন এজনে লম, এষত ভুষ্টরভষদয করোণ ষ্টনষ্টত যষেষে।‛72

 

 
 

আভাভ দাঈদ অ-াষ্টফষ্টযয নুাযীফৃন্দ
 

লিদতঃ আভাভ আফষন াজভ ফষরন, 

 

“অফু অআঈফ অনাযী ষ্টকংফা অফু ভুা অর-অঅযী এ দুজষনয লকঈআ একষ্টি ষ্টক্ষপ্র ত্রু ফুেষ একা ঢুষক ষি 
দৃঢ়তায ষঙ্গ ষ্টনত োয ূফর মরন্ত রিাআ কষয মাোষক ভাষরাচনা কষযনষ্টন .....  ষ্টনবরযষমাগে ূষত্র ফষ্টণরত অষে 
লম, াাফাষদয ভষধে জননক ফেষ্টি যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ লক ষ্টজষজ্ঞ কষযষ্টেষরন ফান্দায লকান 
ষ্টফলেষ্টি অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা লক াাে, ষ্টতষ্টন জফাফ ষ্টদষরন, “লআ ফান্দা লম লকান ফভর ষ্টযধান োিাআ 
ত্রু ফুষে ঢুষক ষি‛- লমোষন লরাকষ্টি তায ফভর েুষর লপষর এফং ত্রুয (ফুেষ) য তায ভৃতুে মরন্ত োাঁষ্টষে 
ষি।‛73

 

 

                                                 
72

 ভাজভু অর পাতাো (২৮/৫৪০) 
73

 অর ভুাল্লা (৭/২৯৪) 



 

34 
 

কষ্টতে মরাষরাচনাঃ
 

লোি ফারক এফং যাজা ংক্রান্ত াদীষ্টি এ ম্পষ্টকরত ফষচষে ষ্টিারী প্রভাণ। এআ াদীষ্টি ফোেো কষয লম, মেন 
ফারকষ্টি লদের লম ষ্টফষল একষ্টি প্রষ্টক্রোে তায ভৃতুে দ্বীনষক েষ্টিষে লদোয লক্ষষত্র একষ্টি ষ্টফষল ঈাে। লম যাজায 
ষ্টনি লথষক অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা তেন মরন্ত তাষক জীষ্টফত লযষেষ্টেষরন, লআ যাজাষকআ ল যাভর ষ্টদর 
ষ্টকবাষফ তাষক তো কযষত ষফ। তায কাষে লফাঁষচ থাকায লচষে দ্বীনষক েষ্টিষে লদোআ লফষ্ট তাৎমরূণর ভষন 
ষেষ্টের। এবাষফআ ল তায ষ্টনষজয জীফন ধ্বংষ ং ষ্টনষেষ্টেষরন। োাঁ, ল এআ ধ্বংষ্টি ষ্টনজ াষত কষয নাআ, ষ্টকন্তু 
তায ফষর লদো ঈাে ষ্টের তাষক ভৃতুেয ষ্টদষক ধাষ্টফত কযায লক্ষষত্র প্রধান কাযণ। 
 

এআ ষ্টফলষেয দৃিান্তষ্টি এভন, েুফ মন্ত্রনাদােক ক্ষত দ্বাযা কি লষে লকঈ লকান একজনষক তাষক লভষয লপরষত ফরর। 
ল এষক্ষষত্র তায অত্মতোয জনে দােী, লকননা, লক তোষ্টি কষযষে ল প্রশ্নষ্টি ভুেে নে ফযং তায নুষযাষধআ তাষক 
তো কযা ষেষে। এষ্টিআ ভূর ফোায এফং এ ষ্টফলেষ্টিয ষঙ্গ প্রষ্টতষ্টি ভানুলআ একভত লালণ কযষফ। এ লক্ষষত্র 
ষ্টনষজয ষ্টদ্ধাষন্ত ষ্টনষজষক তো কযায ষ্টফলেষ্টি এযকভ। 
 

ষ্টকন্তু মেন অল্লায যূর াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ এআ লেষরষ্টিয তেষক ঈচ্চষ্টকত  ঈদ্ভাষ্টত প্রংা 
কষযষেন, তেন এ ষ্টফলেষ্টি ষ্টযষ্কায ে লম, এআ কাজ দুষ্টিয াথরষকেয কাযণ র, দুষ্টি কাষজয ষ্টবন্ন ষ্টবন্ন ঈষদ্দে। 
তাআ ষ্টতষ্টন এআ ফারকষ্টিয বূেী প্রংা কযষরন। লকননা দ্বীষনয ষ্টফজষেয জনেআ ল ষযাক্ষবাষফ ষ্টনষজষক তো 
কষযষ্টের (এ ষ্টফলেষ্টি ষ্টেক ঐ ষ্টফলেষ্টিয ষ্টফযীত লমোষন লকঈ নে অষযকজনষক তায কষিয কাযষণ তো কযষত 
ফষর)। ুতযাং, এযকভ অত্মষ্টফজরনভূরক ষ্টপদােী নুষভাদষনয ষ্টফলেষ্টি স্বে পষ্টিষকয ভত ষ্টযষ্কায একষ্টি ফোায। 
 

নুরূবাষফ, অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা তাষদয বূেী প্রংা কযষরন, মাযা এ লোি ফারকষ্টিয যফষক ষ্টফশ্বা 
কষযষ্টের এফং মাযা অগুষনয গহ্বষয োাঁ ষ্টদষেষ্টের দ্বীষনয ষ্টফজষেয জনে এফং দ্বীনষক এআ ৃষ্টথফীয লচষে লফষ্ট েন্দ 
কযায কাযষণ। এভনষ্টক, লম ষ্টশুষ্টি কথা ফষর ঈষেষ্টের তায ভাষক া লমাগাষনয জনে, মেন তায ভা অগুষন 
োাঁষ্টষে িষত আতস্ততঃ কযষ্টের। অল্লা ুফানাহু তা’অরা তে ফরা ফেতীত ঐ ষ্টশুষ্টিষক কথা ফরানষ্টন এফং 
অল্লা ুফানাহু ো তা’অরা তাষদয ফোাষয একষ্টি ূণরাঙ্গ ুযাহ্ আ নাষ্টমর কযষরন, মা ষ্টকোভত মরন্ত অফৃষ্টত্ত কযা 
ষফ, লমোষন তাষদয বূেী প্রংা কযা ষেষে এফং তাষদয ষ্টনেষ্টত ম্পষকর ফরা ষেষেঃ 
 

ٍَ َآَيُُىا  َّ انَِّزَ ََ اْنَفِىُص اْنَكِجرُيِإ ٍِ َرِحِزَهب اْنَإََِهبُس َرِن ًُِهىا انصَّبِنَحبِد َنُهِى َجَُّبْد َرِجِشٌ ِي َوَع  

 

“তাষদয জনে যষেষে জান্নাত, মায াদষদষ নদী প্রফাষ্টত, এিাআ ভাাপরে।‛74
 

 

তাযা ষ্টনষজষদয অত্মাষক অল্লা ুফানাহু ো তা’অরায কাষে ষ্টফক্রে কষয দ্বীষনয জনে ষ্টনষজষদয ঈৎগর 
কষযষ্টেষরন। এফং লষ্টিআ ষ্টের ভাাপরে। 
 

ষ্টপযাঈন কনোয লকষ্টফনোকাষ্টযণীয  িনাষ্টি নুরূ। অভযা অভাষদয াযীো লথষক দৃিান্ত ঈস্থান কষযষ্টে মা 
এ াদী দুষ্টি ংযক্ষণ কষয এফং অভাষদয াযীো গষতরয লরাকষদয এফং ষ্টপযাঈন কনোয চুর ষ্টফনোকাষ্টযণীয 
ঈচ্ছ্বষ্টত প্রংা কষযষে; নেথাে ‘রা আরাা আল্লাল্লা’ এয ফাণীষক ঈচ্চষ্টকত কযায রষক্ষে ষ্টনষজয জীফনষক ঈৎগর 
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কযায াষথ ষ্টফষযাষ্টধতা কষয এভন লকান ঈভা দৃষ্টিষগাচয ে না। ুতযাং, এআ াদীদ্বষেয াযফস্তু ষ্টধকাং 
আভাষভয ভতানুাষয অভাষদয াযীোযআ ং। 
 

ফস্তুতঃ অভযা লদষ্টে লম, যূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাষভয জীফদ্দাে এফং তাাঁয য াাফা (যষ্টদঅল্লাহু 
অনহু) লদয ভষে এআ জাতীে াষযন শুধু একফায নে, ফহুফায ষ্টযচাষ্টরত ষেষে। ঈযন্তু, দ্বীষনয ুযক্ষায 
ষ্টফলেষ্টিআ একজন ভুজাষ্টষদয ষফরাচ্চ ঈষদ্দে এফং এআ দষ্টররগুষ্টর অভাষদয ষ্টনঃষন্দ কষয লম, একজন ভুজাষ্টদ 
দ্বীষনয জনে তায জীফন ঈৎগর কযষফন। অফু দুজানা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) যাূরুল্লা াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ 
এয ভানফ ফভর ষ্টেষরন এফং তা এষ্টিআ প্রভাণ কষয লম, নেষদয যক্ষাে দ্বীষনয স্বাষথর একজন ফেষ্টিয অষত্মাৎগর কযায 
ষ্টফলেষ্টি তফধ। 
 

ায ংষক্ষ
 

ষ্টনষ্টিত  ফধাষ্টযত ভৃতুে দুষ্টি লক্ষষত্রআ এককবাষফ ত্রুফুেষ ঢুষক িায ষ্টফলেষ্টিষত ঈরাভাযা তাষদয ষ্টযষ্কায 
নুষভাদন দান কষযষেন। 
 

ষ্টধকন্তু, ষ্টধকাং অষ্টরভগণ এআ নুষভাদষনয জনে ষ্টকেু তর অষযা কষযষেনঃ 
 

 ষ্টনেেত 

 ত্রুয ক্ষষ্টতাধন 

 ত্রুষক বীত-ন্ত্রস্ত কযা 
 ভুষ্টরভষদয ইভান ঈজ্জ্বীষ্টফত কযা 

 

অর কুযতুষ্টফ এফং আফষন কুদাভা োষ্টরে ষ্টনেেত ষ্টনষে ত্রু ফুেষ ঢুষক িায ষ্টফলেষ্টিষক নুষভাদন ষ্টদষেষেন, 

এভনষ্টক এষত মষ্টদ লকান তর ূযণ না ে, লকননা, াাদাষতয অকাঙ্খা একষ্টি তফধ ষ্টফলে (ভারু’)। 
 

লমষতু ষ্টধকাংষয ফোেোষতআ াাদাতভূরক াষযষনয লক্ষষত্র ফি লকান তরাধীন ষ্টফলে মুি লনআ, লষতু 
ঈষল্লষ্টেত ভতষ্টিআ প্রষ্টণধানষমাগে। ষ্টধকাংগনআ তাষদয তরগুষরা াযীোয াধাযণ নীষ্টতয অতাে ঈষল্লে 
কষযষেন। ষ্টকন্তু াধাযণ লকান নীষ্টতয অষরাষক ষ্টফষল লকান নীষ্টতষক ীষ্টভত কযা মাে না। োাঁ, অভযা ফরষ্টে লম, 

ষ্টপদােী াষযষনয এআ কাজষ্টিষত মষ্টদ লকান করোণ না থাষক ফা ভুষ্টরভ ফা ভুজাষ্টদষদয লকান ুষ্টফধাআ ততষ্টয না 
কষয, তাষর তা ষ্টযচারনা কযা ঈষ্টচত নে ষ্টকংফা লষক্ষষত্র এয চচরা কাষ্টঙ্খত নে। ষ্টকন্তু যেী অআষনয 
নুষভাদষনয ভূরনীষ্টত লথষক ষ্টপদােী াষযষনয ফোাযষ্টি অরাদা। লকননা, দৃঢ় লকান ষ্টবষ্টত্ত োিাআ াাদাষতয 
অকাঙ্খায ষ্টফলেষ্টিষক ষ্টনরুৎাষ্টত কযা একষ্টি নোে। নুরূবাষফ, নে লকান ষ্টফকল্প ঈাষে ভুষ্টরভ ফা 
ভুজাষ্টদষদয করোণ ষত াষয, এভন ঈাে ফাদ ষ্টদষে লকফর স্বীে করোষণয ষ্টনষ্টভষত্ত াাদাষতয ঈাে ফরম্বন 
কযা ষ্টেক নে। 
 
 

ফন্দীষদয ভানফ ঢার স্বরূ ফেফায
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ত্রুয প্রষ্টত অক্রভণ এফং লকান ফভর োিা তাষদয ফুেষ োাঁষ্টষে িা (মা ষযাক্ষবাষফ ষ্টনষজয ভৃতুে  িাে) লমভন 
প্রংনীে, লতভনআ ষ্টপদােী ষ্টবমাষনয ষ্টফলেষ্টি প্রংনীে মষ্টদ তাষত ষ্টনেেত ষ্টফশুদ্ধ থাষক। লকননা, ষ্টধকাং 
অষ্টরষভয ভষত ষযাক্ষ ভৃতুে প্রতেক্ষ ভৃতুেয াষথ তুরনীে। অভযা আনাঅল্লাহ্  তা ষ্টফদ অষরাচনা কযফ। 
 

ভুষ্টরভ ফন্দী, মাষদযষক ত্রুগণ ঢারস্বরূ ফেফায কষয তাষদযষক তোয ষ্টফলেষ্টি এয াষথ াভঞ্জে ূণর, মষ্টদ 
ষ্টকেুিা াথরকে ষ্টফদেভান। 
 

ঈবে লক্ষষত্র ষ্টভর র, দ্বীষনয করোষণয জনে একষ্টি ভুষ্টরষভয জীফন ষ্টফষ্টজরত ে। াথরকে র, ঢারস্বরূ ফেফহৃত 
ফন্দীষক তোয তফধতা জরুষ্টয ফস্থায ষ্টবষ্টত্তষত ষ্টফষফষ্টচত ে; লকননা এভন লকান ষ্টফধান লনআ মা নেষক তোয 
তফধতা লদে ফযং ফেষ্টিস্বাষথরয ঈষদ্ধর ভষ্টিগত স্বাথর এষক্ষষত্র প্রাধানে াে। তাআ, ঢারস্বরূ ফেফহৃত ফন্দী তোয 
ষ্টফলেষ্টি ‚চযভ প্রষোজষন াযাভ তফধ‛ এফং ‚দুষ্টি করোষণয ভাষে ষক্ষাকৃত কভষ্টি ফাোআ কযা‛ এআ 
ভূরনীষ্টতদ্বষেয ষ্টবষ্টত্তষত াফেস্ত ে। ষ্টকন্তু ষ্টপদােী ষ্টবমাষনয লক্ষষত্র লরূ লকান ষ্টনেষভয প্রষোজন লনআ, কাযণ ভৃতুে 
ষ্টনষ্টিত লজষন ত্রুয ফুেষ োাঁষ্টষে িায জনে নুষপ্রযণাদােক ি প্রভাণ যষেষে এফং তা লকান জরুযী ফস্থায 
াষথ ংষ্টিি নে। 
 

নেষক তো কযা ষ্টনষজষক তোয লচষে ফি গুনা; অর কুযতুফী তাাঁয তাপীষয75 অষ্টরভগষণয আজভা তুষর ধষযন 
লম, লকঈ নেষক তো কযষত ফাধে ষর তা একযকভ ষ্টফলে নে। লকঈ মষ্টদ ফৃত্তয ভুষ্টরভ স্বাষথর লকান ভুষ্টরভষক 
তোয নুষভাদন লদে, মষ্টদ যাষ্টয ুি লকান দষ্টরর লনআ, একআবাষফ, তাষক ফৃত্তয ভুষ্টরভ স্বাষথরয ষ্টফষফচনাে 
অত্মতোষগয তফধতা ষ্টদষত ষফ, লকননা ষনেয জীফষনয তুরনাে ষ্টনষজয জীফন লদো কভ ক্ষষ্টতকয। এতিুকুআ 
মষথি ত, মষ্টদ ীদী ষ্টবমাষনয ষ্টফলষে নে লকান দষ্টরর প্রভাণ না থাকত, তষফ এ ষ্টফলষে ষ্টনষ্টদরি দষ্টরর প্রভাণ 
যষেষে, মা ূষফর অষরাষ্টচত ষেষে। 
 

পকীগণ ূষফর এ ষ্টফলষে অষরাকাত কষযনষ্টন, কাযণ ফতরভাষন মুষদ্ধয ষ্টনেভ-কানুন, করা-লকৌর ষনক ফদষর 
লগষে। 
 

াধাযণবাষফ লকফর ভুষ্টরভ নে, ষ্টজষ্টম্ম (লম কর কাষ্টপয ভুষ্টরভ যাষষ্ট্র নুগত নাগষ্টযক ষ্টষষফ ফফা কষয) 

কাষ্টপযষদয ভষধে ফৃদ্ধ ুরুল, নাযী  ষ্টশু তো ভুষ্টরভষদয জনে নফধ। ভুষ্টরভ ফন্দীষদয মষ্টদ ঢার ষ্টষষফ 
ফেফায কযা ে, তষফ একান্ত প্রষোজন না ষর তাষদয প্রষ্টত গুষ্টর কযা নফধ। কাষ্টপয নাযী  ষ্টশুষদয প্রষ্টত মুষদ্ধ 
ুষ্টফধা রাষবয জনে ফে প্রষোজন োিা গুষ্টর কযা মাে। মুষদ্ধ এরূ কাযণ লদো ষ্টদষত াষয, তষফ ুষ্টনষ্টদরিবাষফ 
াধাযণ লকান নাগষ্টযক তোয ঈষদ্দে থাকষফ না। যূর (াল্লাল্লাহু অরাআষ্ট ো াল্লাভ) লক মেন যাষতয ষ্টবমাষন 
তোকৃত কাষ্টপয ুরুলষদয, নাযী  ষ্টশুষদয ফোাষয ষ্টজজ্ঞাা কযা ে, ষ্টতষ্টন (াল্লাল্লাহু অরাআষ্ট ো াল্লাভ) 

ফষরন, “তাযা তাষদয ন্তবুরি।‛ নে ফণরনাে অষে লম ষ্টতষ্টন জফাষফ ফষরন, “তাযা তাষদয ষ্টতা ষত।‛76
 

 

                                                 
75

 তাাঁয তাপীয গ্রষন্থয (১০/১৮৩) 
76

 পাতহুর ফাযী (৬/১৪৬), অর-ভানাজ ার  ী ভুষ্টরভ আফন অর-ািাজ (১২/৪৯), ুনান আফন-ভাজাহ্  (২/৯৬৭), ুনান অফু দাঈদ 

(৩/৫৬), ভুনাদ অভাদ (৪/৩৮), অর-ফাোকী (৯/৭৮), আফন অষ্টফ াআফাহ্  (১২/৩৮৮), অত-তাফাযানী (য.)-এয ‘অর-কাফীয’ গ্রষন্থয 

(৮/১০২), অর-ফা াফী (য.)-এয ‘ার  অর-ুন্নাহ্ ’ (১০/৫০), অর হুভাআদী (২/৩৪৩, # ৭৮১), অত-তাাফী (য.)-এয ‘ভা’অন অর-

অেীয’ গ্রষন্থয (৩/২২১), „জাভী অর- ঈূর’ গ্রষন্থ আফন অর-অীয (২/৭৩৩), আফন অর অযাফী (য.)-এয ‘অযদাত অর-অোী 
(৭/৬৫)। 
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তষফ ভুষ্টরভষদয লক্ষষত্র গুষ্টর কযা তফধ, লকফর মষ্টদ গুষ্টর কযা ষত ষ্টফযত থাকষর ষ্টধক ক্ষষ্টতয অঙ্কা ে। লমভন 
ঢার স্বরূ ফেফহৃত ভুষ্টরভষদয ংেোয তুরনাে ষ্টধক ংেেক ভুষ্টরভ ষ্টনত ষফ থফা ভুষ্টরভযা যাষ্টজত ষফ 
এফং তাষদয বূষ্টভ দের কযা ষফ। এরূ ফস্থাে ঢার ষ্টষষফ লমফ ভুষ্টরভ ষ্টনত ষফ, যফতরীষত তাযা তাষদয 
ষ্টনেত নুমােী ুনরুষ্টিত ষফ। 
 

ষ্টধকাং অষ্টরভ প্রষোজষন ত্রুষক অক্রভণ কযা অফেক ভষন কষযন, মষ্টদ তাষত লকান ভানফঢার ষ্টনত ে।77 
আভাভ অ াযষ্টফষ্টন ‚ভুগনী অর ভুতাজ‛ গ্রষন্থ দুষ্টি তর অষযা কষযনঃ 
 

 ১। ভুজাষ্টদ মথাাধে ঢারষক অ াত এিাষনায লচিা কযষফ 

 ২। তাযা ঢার ষ্টষষফ ফেফহৃত ফেষ্টিষদয তোয আো লালণ কযষফ না।  
 

আফন কাীভ (যীভাহুল্লা) “অর আনাপ‛ গ্রষন্থ ফষরনঃ 
 

“মষ্টদ তাযা লকান ভুষ্টরভষক ঢার ষ্টষষফ ফেফায কষয, তষফ লআ ঢারষক অ াত কযা নফধ মষ্টদ না ফৃত্তয লকান 
ক্ষষ্টতয অঙ্কা কযা ে। লযকভ প্রষোজন ষর কাষ্টপযষদয রক্ষে কষয তাষদয অ াত কযা তফধ। এ ষ্টফলষে লকান 
ষ্টদ্বভত লনআ।‛78

 

 

াআে অর আরাভ আফন তাআষ্টভেো (যীভাহুল্লা) ফষরনঃ 
 

“অষ্টরভগণ এ ষ্টফলষে একভত লম, মষ্টদ কাষ্টপয তনেযা ভুষ্টরভ ফন্দীষদয ঢারস্বরূ ফেফায কষয এফং তাষদয অ াত 
না কযষর ফষ্টি ভুষ্টরভষদয ক্ষষ্টতয অঙ্কা লদো লদে, তষফ তাষদয াষথ মুদ্ধ কযা তফধ, মষ্টদ তাষত ঢারস্বরূ 
ফেফহৃত ভুষ্টরভগণ ষ্টনত ে।‛79

 

 

আফন তাআষ্টভেো (যীভাহুল্লা) অয ফষরনঃ 
 

“মষ্টদ কাষ্টপযগণ ভুষ্টরভষদয ঢারস্বরূ ফেফায কষয এফং (ভুষ্টরভষদয) অ াত না কষয কাষ্টপযষদয ষ্টফতাষ্টিত কযা 
ম্ভফ না ে; তষফ (ভুষ্টরভ ফাষ্টনী) অ াত কযষত াষয, কাযণ এ দুষ্টনোে তাষদয ঈযআ দূষমরাগ-দুদরা অষ্টতত 
ে, যকাষর মাযা তা লথষক ষ্টনযাদ থাকষফ এফং এ ধযষণয  িনা তাষদয জনে দুবরাগে ফষর ষ্টফষফচনা কযা ষফ 
(েত তাযা এয প্রষ্টতদান াষফ)। লকঈ লকঈ ফষরন, “তোকাযী ভুজাষ্টদ অয ষ্টনত ফেষ্টি ীদ।‛80

 

 

ষ্টধকাং ানাপী, ভাষ্টরকী এফং ুষ্টপোন অ াযী অক্রভণ নুষভাদন কষযন, মেন কাষ্টপযগণ ভুষ্টরভষদয ঢার 
ষ্টষষফ ফেফায কষয। অক্রভণ ষত ষ্টফযত থাকষর ক্ষষ্টত ফা যাজষেয অঙ্কা লদো ষ্টদক ফা না ষ্টদক, কাযণ ষ্টষষফ 
ফরা ে লম, এোিা ষ্টজাদ কেষনা ং ষ্টিত ষফ না।81 এআ ফস্থাষনয দুফররতা ষ্টযষ্কায, ভুষ্টরভ জীফষনয ষ্টফত্রতা 
তেষ্টধক, লকান কাযণ োিা তা যণ কযা নুষভাষ্টদত নে। ষ্টধকন্তু, এ ধযষণয ভানফঢার ফরত্র ফেফহৃত ে না অয 
তাআ ষ্টজাদ অফেক রূষ থভষক দাাঁিাষফ না। 
                                                 
77

 অ-াকানী (য.) এয ‘পাতহুর কাষ্টদয’ (৫/৪৪৭), ভুগনী অর-ভাতাজ (৪/২৪৪), াষ্টোত অদ-দুুকী (২/১৭৮) এফং আফন কুদাভাহ্  
(য.) এয অর ভুগনী (১০/৫০৫) 
78

 „অর াষ্টো অরা অয-যাঈদ’ (৪/২৭১) 
79

 ভাজভু অর-পাতো (২৮/৫৩৭-৫৪৬, ২০/৫২) 
80

 ভাজভু অর-পাতো (১০/৩৭৬) 
81

 পাতহুর কাষ্টদয (৫/৪৪৮), আভাভ অর-জাস া (য.)-এয ‘অকাভ অর-কুযঅন’ (৫/২৭৩), ষ্টভনাজ অর-জাষ্টরর (৩/১৫১) 
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কাষ্টপয নাযী, ষ্টশু  ফৃদ্ধ ুরুলষদয ঢারস্বরূ ফেফাষযয লক্ষষত্র, মষ্টদ একান্ত অফেক না ে, মুষদ্ধয াধাযণ 
প্রষোজষন তাষদয অক্রভণ কযা তফধ। ষ্টধকাং ানাপী, ভাষ্টরকী  াম্বরীষদয এআ ভত।82 তষফ ভাষ্টরকীগণ ষ্টবন্নভত 
লালণ কষযন। মষ্টদ তাযা একান্ত প্রষোজন োিা কাষ্টপযগণ কতৃরক ফেফহৃত ভুষ্টরভ ভানফঢার অক্রভষণয নুভষ্টত 
লদে - এ এক অিমর ষ্টবন্নভত লালণ; ষ্টকন্তু ংষ্টক্ষপ্ততায োষ্টতষয অভযা এোষন কাযণ অষরাচনা কযষফা না।83

 

 
 

তোকষভর ােষকয ফোাষয অষ্টরভগষণয ষ্টবভত
 

ফাাঁচায অা না কষয ত্রু ফুেষ োাঁষ্টষে িা ভষাত্তভ ঈাে, মায ভাধেষভ ভুজাষ্টদ ষ্টনষজয অত্মতোষগ  তোে 
বূষ্টভকা যাষে। ষ্টনষজয ভৃতুেষত বূষ্টভকা যাো ষ্টনষজষক তো কযায ভষতাআ। ভাষ্টরকী, াষপই এফং াম্বরী ভামাষফয 
ষ্টধকাং অষ্টরভ ষযাক্ষ তোকাষে জষ্টিত ফেষ্টিষক াষ্টস্তস্বরূ প্রতেক্ষ তোকাষেয াষ্টস্তয নোে কতষরয ষ্টনষদর 
ষ্টদষতন। 
 

অর ফুোযীষত প্রভাণস্বরূ াো লম, এক ফারকষক তো কযা ষর ঈভয (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) ফষরনঃ 
 

“মষ্টদ ানায কর ষ্টধফাী এষত (তোকাষে) ং ষ্টনত, তাাঁয জনে অষ্টভ করষক কতষরয ষ্টনষদর ষ্টদতাভ।‛ 
লমৌষ্টিক দৃষ্টিষকাণ লথষক, মষ্টদ াটা তোয ষ্টফধান যদ কযা ত, তষফ েুনীয ংেো ফািত, কাযণ াষ্টস্তয ষযাো না 
কষয েুনীযা এক ফা একাষ্টধক তোকাে  িাত। যিণ ষ্টদষে কর েুনীষদয, ষ্টফষলত ধনীষদয ষ্টফযত যাো লমত 
না।84

 

 

তাআ ংষ্টিি করষকআ তো কযা মথাথর। একআবাষফ, কুযঅষন ফষ্টণরত ষেষে, লম লকান ফেষ্টিষক তো কযর, ল লমন 
লগািা ভানফ জাষ্টতষক তো কযর। 
 

তাআ ত্রুয ভাষে োাঁষ্টষে ষি লম ষ্টনষজয ভৃতুে  িাষফ, ল লতা প্রংায াত্র, কাযণ অল্লাহ্ য ফাণী ঈষচ্চ তুষর ধযায 
ভান ঈষদ্দষেআ ল তা কষযষে। লকান স্ত্র ফা ন্থাে ল তা কষযষে তাষত ষ্টকেু মাে অষ না। অভযা আষ্টতূষফর 
দ্বাদ  ত্রষোদ প্রভাণ তাষ্টরকাে াাফাগষণয অভর ঈষল্লে কষযষ্টে এফং লআফ অভষরয লক্ষষত্র যূর (াল্লাল্লাহু 
অরাআষ্ট ো াল্লাভ) ষত লকান ভাষরাচনা ফা ফাধেফাধকতা অষযা কযা ে ষ্টন। 
 

ুতযাং ভুষ্টরভষদয ফৃত্তয স্বাষথর (ভারাা) মষ্টদ ত্রুগষণয াভষন ষ্টনষজষক ষ্টফষ্টরষে লদো তফধ ে, তাষর একআ 
ঈষদ্দষে যাষ্টয ষ্টনষজষক তো কযা লকন তফধ ষফ না? ষ্টফষলত মেন এ ধযষণয অত্মতোগ োিা নে ঈাষে 
কাষ্টপযষদয ঈয এ ধযষণয ক্ষষ্টতাধন ম্ভফয না ে। এ লক্ষষত্র ভুজাষ্টদগণ ঐ কর াধাযণ ষ্টফধান ষত 
ফোষ্টত াে, লমোষন ষ্টনষজয জীফন লনো ষ্টনষ্টলদ্ধ কযা ষেষে। 
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ীদ’ এয ংজ্ঞাঃ
 

আভাভ অন-নফফী (যীভাহুল্লা) াতষ্টি কাযণ ঈষল্লে কষযষেন লম, ীদ-লক লকন ‘ীদ’ ফরা েঃ85
 

 

 কাযণ, অল্লাহ্  তা’অরা এফং তাাঁয নাফী (াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ) তাাঁয (ীষদয) জান্নাষত 
প্রষফষয াক্ষে ষ্টদষেষেন। 

 কাযণ, ষ্টতষ্টন তাাঁয যষফয কাষে জীষ্টফত অষেন। 
 কাযণ, (ীষদয) অত্মা লনোয ভে যভষতয ষ্টপষ্টযতা াক্ষী ষে থাকষফ। 
 কাযণ, ষ্টতষ্টন ষফন তাাঁষদয ভষধে একজন মাাঁযা ুনঃরূিান ষ্টদফষ ুষযা জাষ্টতয াভষন াক্ষে ষ্টদষফ। 
 কাযণ, তাাঁয ইভান এফং বার ষ্টযণষ্টত ফাষ্টেকবাষফ াক্ষী ষে থাকষফ। 
 কাযণ, ল ষ্টনষজআ তাাঁয ভৃতুেয ঈয াক্ষী ষে থাকষফন। 
 কাযণ, তাাঁয অত্মাষক ষ্টত ল্প ভষেয ভষধে জান্নাত প্রতেক্ষ কযাষনা ষফ। 

 

আফন াজায (যীভাহুল্লা) „ীদ’ ব্দষ্টিয ১৪ষ্টি থর ফোেো কষযষেন মাষত এয ষ্টেক ভমরাদা লফাো মাে এফং এয 
লফষ্টয বাগ থরআ অল্লায ষথ ষ্টনত ো োিা নে ষ্টকেুষক লফাোষনা ে ষ্টন।86

 

 

চায ভামাষফয অষ্টরভগণ ‘ীদ’ ব্দষ্টিয ফোেো ষ্টদষেষেন, ষ্টনষম্ন তা ঈষল্লে কযা রঃ 
 
 

ানাপী ভামাষফয ভত নুাষযঃ
 

াষ্টো ষ্টফন অষফদীন (যীভাহুল্লা) ফষরন, “...মাষক ভুষ্টযষকযা তো কষযষে থফা ষ্টনত ফস্থাে াো ষ্টগষেষে 
মুষদ্ধয ভেদাষন, এফং মায লদ লথষক অত োয ষ্টচহৃ াো মাে, তা প্রকাষ্টত লাক থফা প্রকাষ্টত, লমভনঃ 
লচাে থফা লদষয নে লকান জােগা লথষক যি ষ্টনগরত ো।‛87

 

 

অয্ -মাআরাআ (যীভাহুল্লা) ফষরন, “... মষ্টদ লকঈ ষ্টফষর্দ্াী, ীভারং নকাযী থফা দুেষদয ভত ত্রুষদয ষ্টফরুষদ্ধ মুদ্ধ 
কযষত ষ্টগষে ভাযা মাে, তা প্রতেক্ষবাষফআ লাক থফা ষযাক্ষবাষফ, তাষর ল ীদ। ষ্টকন্তু কাষযা ভৃতুে মষ্টদ এ যকভ 
ত্রুষদয াষত না ে, তাষর ল ীদ নে।‛88

 

 
 

ভাষ্টরকী ভামাষফয ভত নুাষযঃ
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40 
 

অদ-দাযষ্টদয (যীভাহুল্লা) তাাঁয ‘অ-ায অর-কাফীয’ গ্রষন্থ ষ্টরষেষেন, “...ষ্টতষ্টন ষেন একভাত্র লআ ফেষ্টি ষ্টমষ্টন 
ষ্টফষর্দ্াীষদয াষথ মুদ্ধ কযষত ষ্টগষে ভাযা মান, এভনষ্টক মষ্টদ ষ্টতষ্টন ভুষ্টরভষদয বূষ্টভষত ভাযা মান, লমোষন ষ্টফষর্দ্াীযা 
ভুষ্টরভষদয বূষ্টভষত অক্রভণ চারাে, থফা  ুষ্টভষে থাকা ফা জ্ঞান থাকা ফস্থাে ভাযা মান, মেন ষ্টতষ্টন মুদ্ধ কযষত 
ুষমাগ ান ষ্টন থফা তাষক লকান ভুষ্টরভ এআ ভষন কষয তো কষযষ্টের লম, ষ্টতষ্টন কাষ্টপয থফা ষ্টতষ্টন ল ািায াষে 
ৃষ্ঠ ষে ভাযা মান থফা বুরফতঃ তায ষ্টনষজয তযফাযী থফা তীষযয অ াষত ভাযা মান থফা মুষদ্ধয ভেদাষন 
লকান লদোষরয চাা ষি থফা লকান ঈাঁচু বফন লথষক ষি ভাযা মান।‛89

 

 
 

াষপ’ইী ভামাষফয ভত নুাষযঃ
 

আফন াজায (যীভাহুল্লা) ফষরন ষ্টতষ্টন ষে, “...লআ ফেষ্টি ষ্টমষ্টন একষ্টনষ্ঠবাষফ কুফ পাযষদয াষথ মুদ্ধ কযষত ষ্টগষে 
ভাযা মান, তাষদয মু্মষে গ্রয ষ্টেষরন এফং তাষদয লথষক ষ্টেষন াষ্টরষে মান ষ্টন।‛90

 

 

„ভুগনী অর-ভহুতাজ’-গ্রষন্থ ঈষল্লে কযা ষেষে, “... ষ্টতষ্টন ষেন লআ ফেষ্টি, ষ্টমষ্টন ত্রুষদয মু্মষে গ্রয ষ্টেষরন 
এফং তাষদয লথষক ষ্টেষন াষ্টরষে মান ষ্টন, ফযং কাষ্টপযষদয াষথ মুদ্ধযত ফস্থাে ষ্টনত ন। এষ্টি এ জষনে কযা 
ষ্টের লম, লকান প্রকাষযয দুষ্টনোফী চাো-াো োিাআ মাষত অল্লায কাষ্টরভাষক ফায ঈষয তুষর ধযা ে এফং 
ষ্টফশ্বাীষদয কাষ্টরভাষক ফষচষে ষ্টনষচ ষ্টনষক্ষ কযা ে।‛91

 

 
 

াম্বরী ভামাষফয ভত নুাষযঃ
 

„ষ্টকাপ অর-ষ্টক্বনা’-গ্রষন্থ ঈষল্লে কযা ষেষে, “... ীদ ষে লআ ফেষ্টি, ষ্টমষ্টন কাষপযষদয াষথ মুদ্ধযত ফস্থাে 
ভাযা মান।‛92

 

 

আফষন কুদাভাহ্  (যীভাহুল্লা) ফষরষেন, “... তাআ মষ্টদ লকান ীষদয ষ্টনষজয স্ত্র লথষক গুষ্টর এষ তায ষ্টনষজয গাষে 
ষ্টফদ্ধ ে এফং এষত ল ভাযা মাে, তাষর ষ্টতষ্টন তায ভতআ ভৃতুেফযণ কযষরন, লমভন লকঈ ত্রুষদয াষত ষ্টনত 
র।‛ অর-কাজী (অআোদ) ফষরষেন, “তাষক লগার কযাষত ষফ এফং তায জানাজায ারাত িষত ষফ, কাযণ 
ষ্টতষ্টন কাষ্টপযষদয াষত ভাযা মান ষ্টন। এষ্টি তায লক্ষষত্র প্রষমাজে ষফ ষ্টমষ্টন মুদ্ধষক্ষষত্রয ফাআষয এষ ভাযা ষ্টগষেষেন।‛ 
এ ভষতয ভথরষন অফু দাঈদ93 (যীভাহুল্লা) ফণরনা কষযন, “ভু’অষ্টফো আফন অফু ারাভ নাফী কযীভ াল্লাল্লাহু 
অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ-এয াাফীষদয লকান এক ফেষ্টি ষত ফণরনা কষযষেন। ষ্টতষ্টন ফষরন, অভযা জুােনা ফংষয 
এক লগাষত্রয ঈয তষ্টকরষত অক্রভণ চারারাভ। তেন ভুরভানষদয এক ফেষ্টি কাষ্টপযষদয এক ফেষ্টিষক েুাঁষজ লফয 
কষয তায ঈয তযফাষ্টযয অ াত াষন। ল তযফাষ্টযয অ াত বুরক্রষভ কাষ্টপযষদয ষ্টতক্রভ কষয তায ষ্টনষজয 
গাষেআ ষ্টতত র এফং ষ্টতষ্টন বীলণবাষফ অত ষরন। তেন যূরুল্লাহ্  াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ ফষরন, „ল 
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ভুরভাষনয দর! লতাভাষদয বাআ লকাথাে, তায েফয না।’ লরাকজন তাাঁয ষ্টদষক লদৌঁষি ষ্টগষে লদেষত লর লম, ষ্টতষ্টন 
ভাযা লগষেন। যূরুল্লাহ্  াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ তাাঁয ভৃতষদ তাাঁযআ যিাি কাষি জষ্টিষে ষ্টনষরন এফং 
জানামায নাভাম ষি তাাঁষক দাপন কযষরন। এযয াাফীগণ ষ্টজজ্ঞাা কযষরন, „আো যাূরুল্লাহ্ ! ষ্টতষ্টন ষ্টক ীদ 
ষেষেন?‟ ষ্টতষ্টন ফরষরন, „োাঁ, ল ীদ ষেষে, অয অষ্টভ এয াক্ষী।‛94

 

 

ষ্টকেু ভানুল অষেন, মাযা ভুজাষ্টদীনষদয এআ ষ্টপদােী অক্রভণষক ষন্দষয দৃষ্টিষত লদষে থাষকন, কাযণ এয ভাধেষভ 
একজন ভুজাষ্টদ ষ্টনষজষকআ তো কষয লপষর। এআ ষন্দষক দূয কযায জনে অভযা স্মযণ কষ্টযষে ষ্টদষত চাআ লম, 

ষনক ভষে ‘াযীোহ্ ’ দু’ষ্টি অভরষক তাষদয ষ্টনেেষতয কাযষণ দু’ষ্টি ষ্টবন্ন যাে প্রদান কষয থাষক, থচ মাষদয 
ফাষ্টেক রূ একআ ষ্টের। ঈদাযণস্বরূঃ 
 

 ষ্টফফাষ্টত তারাকপ্রাপ্তা ভষ্টরাষক ষ্টফষে কযা জাষেম, ষ্টকন্তু মষ্টদ লকঈ এআ ঈষদ্দষে ষ্টফষে কষয লম, ল তাষক 
যফতরীষত তায প্রথভ স্বাভীয কাষে ষ্টপষ্টযষে ষ্টদষফ, তাষর তা নাজাষেম ষফ। 

 

 লকঈ মষ্টদ ঊণদাতাষক থর লপযত লদোয ভষে ভূর ষথরয লচষে ষ্টকেু থর লফষ্ট লদে তষফ তা নুভষ্টদত, 

ষ্টকন্তু তাযা মষ্টদ এ ষ্টফলষে ূফর লথষকআ তর কষয লনে, তাষর এষ্টি ষ্টনষ্টলদ্ধ এফং এষ্টি ুদ ষ্টষষফ গণে ষফ। 
 

 লকঈ মষ্টদ ষ্টজাদ কষয অল্লায কাষ্টরভাষক ফুরন্দ কযায জনে তাষর ল ভুজাষ্টদ। ষ্টকন্তু লকঈ মষ্টদ তা কষয 
ভানুলষক লদোষনায জনে এফং ফীযষত্বয ঈাষ্টধ রাষবয অাে, তাষর ল ষফ জাান্নাষভ প্রষফকাযীষদয 
ভষধে ফরপ্রথভ ফেষ্টি। 

 

 লকঈ মষ্টদ বুরফতঃ ষ্টনষজয ষস্ত্রয অ াষত ভাযা মাে, তাষর ল ীদ। ষ্টকন্তু ল মষ্টদ ষ্টনষজষক তো কষয 
লদে াযীষ্টযক মন্ত্রণা লথষক ভুষ্টি াোয জনে, তাষর ল জাান্নাষভ মাোয ঈমুি ষে লগর। 

 

এআ কর ঈদাযণগুষরা ঐ াদীষয ষ্টবষ্টত্তষত লনো ষেষে লমোষন ফরা ষেষে, “প্রষতেকষ্টি অভরআ তায ষ্টনেেষতয 
ঈয ষ্টনবরয কষয ...।‛95 একর ধাযণা লথষক এষ্টি ুস্পি ে লম, ীদ োয ষ্টফলষে এষ্টি ষ্টফষফচে নে লম, ল 
কায াষত ষ্টনত র ফযং এষ্টি তায ষ্টনেেষতয ঈয ষ্টফষফচে ষ্টফলে ষফ। ুতযাং মষ্টদ কাষযা ষ্টনেেত ষ্টেক না ে 
এফং ল ত্রুষদয াষত ভাযা মাে, তাষর ল জাান্নাষভ মাোয ঈমুি ষফ। ষ্টেক একআ ষ্টফধান প্রষমাজে ষফ তায 
লফরাে, মষ্টদ লকঈ মন্ত্রণা থফা জীফষনয প্রষ্টত তাাগ্রস্থ ো লথষক ভুষ্টি াোয জনে ষ্টনষজষক তো কষয। 
নেষ্টদষক, মষ্টদ লকঈ ষ্টেক ষ্টনেেষতয ঈয ভাযা মাে তাষর ল জান্নাষত মাষফ, মষ্টদ ল ত্রুয াষত ভাযা মাে 
থফা ষ্টনষজয বুষরয কাযষণ ষ্টনষজয াষতআ ষ্টনত ে। এফং ষ্টেক একআবাষফ, মষ্টদ লকঈ ষ্টনষজষক তো কযায কাষজ 
ষমাগীতা কষয এআ ঈষদ্দষে লম, এয দ্বাযা দ্বীষনয ফৃত্তয করোণ ষত াষয, তাষর ল জান্নাষত মাষফ। লমভনষ্টি 
‘অাফুর ঈেদুদ’-এয ফারকষ্টি লক্ষষত্র ষেষ্টের। 
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অত্মতো’ এয ংজ্ঞাঃ
 

„অর-আষ্টন্তায’ (অত্মতো) অযফী ব্দষ্টি ‘লম অত্মতো কষয’ তায ফোাষয ফরা ষে থাষক থরাৎ লম ফেষ্টি ষ্টনষজষক 
তো কষযষে। ‘ষ্টরান অর-অযাফ’ এফং ‘তাজ অর-ঈরু’ লথষক লনো ষেষে।96

 

 

কষ্টতে অষ্টরভ ‘অত্মতো’ এয ংজ্ঞা ষ্টদষত ষ্টগষে ফষরষেন, “মষ্টদ লকঈ ষ্টনষজষক তো কষয লপষর তা লম লকান 
ঈাষেআ লাক না লকন!” 

 

নে অষ্টরভগণ ফষরষেন, “মষ্টদ লকঈ ষ্টনষজষক বীলণ দুঃষে থফা যাষগ তো কষয লপষর।‛97
 

 

অফায নে অষ্টরভগণ ফষরষেন, “মষ্টদ লকঈ ষ্টনষজষক এআ ধ্বংাত্মক কাষজ ষ্টনষক্ষ কষয, দুষ্টনোফী লকান ক্ষষ্টতয 
অংকাে।‛98

 

 

ভান অল্লাহ্  তা’অরা ফষরষেন, 

 

ٍِ َرَشاٍض ِيُُِكِى َوالََب َؤََُّهب  ٌَ ِرَجبَسًح َع ٌْ َرُكى ٍَ َآَيُُىا ال َرْإُكُهىا َؤِيَىاَنُكِى َثَُُُِكِى ِثبْنَجبِطِم ِإال َؤ ًّب انَِّزَ ٌَ ِثُكِى َسِحُ َّ َكب َّ انهَّ   َرْقُزُهىا َؤَُِفَغُكِى ِإ
ِّ ََبّس  ًّب َفَغِىَف َُِصِهُ ََ ُعِذَواَّب َوُظْه ٍِ ََْفَعْم َرِن ِّ ََِغرّياَوَي ََ َعَهً انهَّ ٌَ َرِن ا َوَكب  
 

 

“ ... এফং কেষনা (স্বাষথরয কাযষণ) এষক যষক তো কষযা না, ফেআ অল্লাহ্  তা’অরা লতাভাষদয প্রষ্টত 
লভষযফান। লম লকঈআ ফািাফাষ্টি  জুরুভ কযষত ষ্টগষে এআ (তোয) কাজ কষয, ষ্টচষযআ অষ্টভ তাষক অগুষন ুষ্টিষে 
লদষফা, (অয) অল্লায ষক্ষ এ কাজ এষকফাষযআ জ (লভাষিআ কষ্টেন ষ্টকেু নে)।‛99

 

 

আভাভ অর-কুযতুফী (যীভাহুল্লা) এআ অোষতয ফোেোে ফষরন, “এআ অোষত মা ফরা ষেষে ল ফোাষয অষ্টরভগণ 
এক ভত লালণ কষযষেন লম, দুষ্টনোফী লকান স্বাষথর ফা ম্পষদয লরাষবয কাযষণ এষক যষক নোেবাষফ তো 
কযা ষ্টনষ্টলদ্ধ, এআ ষ্টনষলধাজ্ঞায ষ্টফলেষ্টি তায লক্ষষত্র প্রষমাজে ষফ, লম ষ্টনষজষক একআ কাযষণ নোেবাষফ তো কষয, 

এভন লকান ন্থাে ষ্টনষজষক ষ্টফমরষে ষ্টনষক্ষ কষয মায ভাধেষভ ষ্টনষজয জীফষনয ধ্বং ষ্টনফামর ষে মাে, মা এআ 
অোষতয দ্বাযা ‘ ... এফং কেষনা (স্বাষথরয কাযষণ) এষক যষক তো কষযা না’ লফাোষনা ষেষে ।‛100

 

 

এ কাযষণআ ফরা লমষত াষয অভযা াযীোহ্  লথষক প্রভাণ াআ লম, „অত্মতো’ ষ্টনষ্টলদ্ধ, কাযণ এয ভাধেষভ লকঈ 
ষ্টনষজষক আরাষভয গ্রণষমাগে লকান কাযণ োিাআ তো কষয লপষর। 
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 অর-ক্বাভু অর-ভুষ্টত (৬১৬) 
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 এষ্টি দুষ্টিন্তা, কু্ষধা, ষ্টাা, মন্ত্রণা আতোষ্টদয ন্তবূরি। 
98

 লমভনষ্টি াদীষ ফষ্টণরত অষে, “লতাভাষদয ূষফরকায (ঈম্মাষতয) এক ফেষ্টিয একষ্টি াষত মেভ ষেষ্টের। তা তাষক ে মন্ত্রণা ষ্টদষ্টের। ল 

চাকু লফয কষয াত লকষি লপরর। ষ্টকন্তু ষ্টকেুষতআ তায যিক্ষযণ ফন্ধ ষরা না। ফষষল ল ভাযা লগষরা। লতাভাষদয ভান যফ ফরষরন, „অভায 

ফান্দা দ্রুত ভৃতুে লডষক ষ্টনষে অর তাআ অষ্টভ তায জষনে লফষত াযাভ কষয ষ্টদষেষ্টে।’‛ াদীষ্টি ী ফুোযী (৩৪৬৩), ী ভুষ্টরভ (১১৬), 

অরফানী (য.)-এয ী অত- তাযগীফ (২৪৫৬) এফং অ-ষ্টরষ্টরা অ-াষ্টা (৪৬২) 
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 ূযা ষ্টনাঃ ২৯-৩০ 
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 তাপীয অর-কুযতুফী (৫/১৫৬) 



 

43 
 

এফং এ গ্রণষমাগে কাযণগুষরা লদষ্টেষে লম ফেষ্টি অত্মতো কষয তায ফোাষয অষ্টরভগষণয ভষধে লকান প্রকাষযয 
ভতাথরকে লনআ লম, এ ধযষনয কাজ কযা ষে একষ্টি ফি কফীযা গুনাহ্  এফং তাষক ফেআ এয জনে জাান্নাষভয 
াষ্টস্ত লবাগ কযষত ষফ। 
 

শুধু তাআ নে, ফযং আরাভ এয লচষে কভ লস্ত যয া কাজষক ষ্টনষ্টলদ্ধ কষযষে, লমভনঃ ষ্টফষদ ষ্টতত োয 
ষয তাা ষে ভৃতুে কাভনা কযা, মা াদী লথষক অভযা জানষত াষ্টয। 
 

“লতাভযা লকঈ ষ্টফষদ ষ্টতত ষর ভৃতুেষক কাভনা কষযা না, ফযং এষত ফেআ লদা’অ কযষফ, „ল অল্লাহ্ ! তুষ্টভ 
অভাষক ততক্ষণ মরন্ত জীষ্টফত যাে, মতক্ষণ জীষ্টফত থাকা অভায জনে করোণকয ে, অয অভাষক ভৃতুে দান কয, 

মেন ভৃতুেআ ে অভায জনে করোণকয’।‛101
 

 

এফং নে অষযকষ্টি ফণরনাে আফষন ষ্টব্বান (যীভাহুল্লা) ঈষল্লে কষযষেন, “ ... মষ্টদ লকঈ দুষ্টনোফী লকান ষ্টফষদয 
ভষধে ষ্টতত ে ...।‛102

 

 

ুতযাং দুঃে, মন্ত্রণা থফা দুষ্টনোফী লকান ক্ষষ্টতয অংকা ভষন কষয অত্মতো কযা ে। লমভনঃ দুষ্টনোফী ষ্টনদারুণ 
দুদরা, কষ্টেন ুে থফা এভন কাযষণ মায লমৌষ্টিক লকান ষ্টবষ্টত্ত লনআ, লমভনঃ লেরা-ধুরা। তাআ, দুষ্টনোফী লকান 
কাযণ থাকুক ফা না থাকুক মষ্টদ আরাষভয লকান গ্রণষমাগে কাযণ না ে, তাষর তা াযীোহ্ ষত ষ্টনষ্টলদ্ধ, মা আষ্টতূষফর 
কুযঅন  াদী লথষক ঈষল্লে কযা ষেষে। 
 

কর প্রকাষযয দষ্টরর-প্রভাণ ‘অত্মতো’-লক ষ্টনষ্টলদ্ধ কষয মষ্টদ দুষ্টনোফী লকান কাযণ ষ্টফদেভান থাষক লমভনঃ ভাযাত্মক 
মন্ত্রণা, ভানষ্টক দুঃে-কি থফা তধমরেীনতা; ষ্টকন্তু এষ্টি অল্লায কাষ্টরভাষক ফুরন্দ কযায লক্ষষত্র প্রষমাজে নে। ত্রু 
ফাষ্টনীয ষ্টবতষয ফভর ষ্টযধান কযা োিাআ একজন ভুজাষ্টষদয প্রষফ কযা এফং তাষদয ঈয মুষদ্ধয জনে োাঁষ্টষে 
িায ষ্টফলষে অভযা আষ্টতূষফরআ দষ্টরর-প্রভাণাষ্টদ ঈষল্লে কষযষ্টে, একজন ভুজাষ্টদ এ ধযষনয কাজ কযষর তা 
‘অত্মতো’য াধাযণ হুকুষভয ফষ্টঃবূরত ষফ। 
 

লম ফেষ্টি ষ্টনষজষক ষ্টফশুদ্ধ ষ্টনেেষত জীফন দান কষয, এআ ঈষদ্দষে মাষত অল্লায কাষ্টরভাষক ঈাঁচু কযা ে এফং 
ত্রুষদয ফি ধযষনয ধ্বং  ক্ষষ্টত এফং বীত ন্ত্রস্ত কযা ে - অভযা ষ্টকবাষফ তাষক অত্মতোকাযী ফষর অেোষ্টেত 
কযষত াষ্টয? এষ্টি ষফ তাাঁয ফোাষয একষ্টি ফি ধযষনয ফাদ। অভযা ফরফ, অত্মতোয ষ্টনষ্টলদ্ধতা ষে দুফরর 
ইভাষনয ফষ্টঃপ্রকা অয নেষ্টদষক একজন ভুজাষ্টদ ষ্টপদােী অক্রভণ চাষ্টরষে তাাঁয দৃঢ় ইভাষনয ফষ্টঃপ্রকা  িাে। 
ূযা ‘অর-ফুরুজ’-এয গতর েননকাযী লরাকষদয াভষন লআ ফারকষ্টি তায ষ্টনষজষক তো কযায এক ভৎ ঈদাযণ 
ল কষযষে এফং তাাঁয এআ কাজষ্টি ষ্টের প্রংনীে। তা তফধ ষ্টের, কাযণ এষ্টি ল লকান দুঃে দুদরাে ষ্টতত ষে 
কষযষ্টন, ফযং তাাঁয দৃঢ় ইভাষনযআ ফষ্টঃপ্রকা  ষিষে। একআবাষফ, যূর াল্লাল্লাহু অল্লাআষ্ট ো াল্লাভ অল্লায ষথ 
াাদাষতয কাভনা কষযষেন একফায, দু’ফায নে ফযং ষ্টতনফায [মা অভযা আষ্টতূষফর ঈষল্লে কষয এষষ্টে]। ুতযাং 
এেন ‘অত্মতো’-য নফধতায লমৌষ্টিক কাযণগুষরা ষ্টযষ্কায এফং ’ষ্টপদােী অক্রভণ’-এয তফধতা  প্রংায 
ষ্টফলেষ্টি ুস্পি, মা লকফর অল্লায দ্বীন এফং তাাঁয ষথ ষ্টজাষদয ষ্টফজে ষ্টনষে অনায জনে কযা ষে থাষক। 
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াআে ভুাম্মাদ নাষ্টয অদ্ দ্বীন অর অরফানী যীভাহুল্লা এয ষ্টবভতঃ
 

াআেষক (যীভাহুল্লা) ষ্টজজ্ঞাা কযা ষেষ্টেরঃ103
 

 

“ফতরভান মুষগ জঙ্গী াভরায ষ্টফলষে একষ্টি প্রশ্ন এফং প্রশ্নষ্টি তেন কযা ষেষ্টের মেন আহুদীযা ভুষ্টরভষদয ঈয 
দভন-ষ্টনীিন চারাষে ... তাআ এআ কর অত্ম াতী াভরাকাযীযা ষ্টফষফাযক ষ্টনষজষদয যীষযয াষথ লফাঁষধ ত্রু 
ফাষ্টনীয লবতষয প্রষফ কযষে থফা িোংষঙ্কয ষ্টনষচ ষ্টগষে ষ্টনষজষদয ষ্টফষফাযণ  িাষে এফং ভাযা মাষে ... এ 
ফোাষয আরাষভয যাে ষ্টক? এষ্টি ষ্টক ‘অত্মতো’ নাষ্টক নে ষ্টকেু?” 

 

াআে-এয জফাফঃ 
 

“এষ্টি ‘অত্মতো’ নে, কাযণ ‘অত্মতো’ ষে মষ্টদ লকঈ ষ্টনষজষক তো কষয তায জীফষনয কষ্টেন ফস্থা লথষক 
ারাষনায জনে। ষ্টকন্তু লম ষ্টফলেষ্টি তুষ্টভ অভাষক ষ্টজজ্ঞাা কষযষো তা অত্মতো নে; ফযং তা অল্লায ষথ ষ্টজাদ ... 
(থরাৎ ল ভুজাষ্টদ)। 

 

তাআ, মষ্টদ ভুজাষ্টদ কভান্ডায এআ ষ্টপদা’েী (অত্ম-ষ্টফজরনকাযী) অক্রভণকাযীয ঈয ষ্টনবরযীর না ষে থাষকন এফং 
মষ্টদ ষ্টতষ্টন ভষন কষযন লম, তায এ ধযষনয ষ্টফজরষনয পষর ভুষ্টরভষদয ফি ধযষনয ষ্টফজে অায ম্ভফনা অষে, 

লমভনঃ কাষ্টপয  ভুষ্টযকষদয একষ্টি ষ্টফার ফাষ্টনীষক ধ্বং কযা থফা তাষদয ফি ধযষনয ক্ষষ্টত াধন কযায 
ম্ভফনা থাষক, তাষর এ ধযষনয ষ্টদ্ধান্ত লনোয এেষ্টতোয তায যষেষে এফং তায এআ ষ্টদ্ধাষন্তয ফেআ অনুগতে 
কযা প্রষোজন। এফং এষ্টি তেন অনুগতে কযা অফেক, মেন ষ্টপদা’েীকাযীয এআ ষ্টদ্ধাষন্তয প্রষ্টত ন্তয ন্তুি না 
থাষক।‛ 
 

প্রশ্নকাযী ভােোষন অফায ষ্টজজ্ঞাা কযষরন, “তাষর ষ্টক এ ধযষনয কাষজ লকান ভো লনআ?”  

 

াআে জফাফ ষ্টদষরন, 

 

“না, এ ধযষনয কাষজ লকান ধযষনয ভো লনআ। অভযা (অষ্টরভগণ) এ ধযষনয (ভৎ) কাষজয ঈয ‘অত্মতো’-
এয ভত (জ নে) ঈাষ্টধ ষ্টদষত াষ্টয না। অয আরাষভয ভষধে ফষচষে জ নে গুনাহ্ গুষরায ভষধে একষ্টি ষে 
‘অত্মতো’। লকঈআ এ ধযষনয কাজ কযষত াষয না, একভাত্র লম তায প্রষ্টতারষকয প্রষ্টত ন্তুি ষে তাাঁয 
ষ্টনোভাতষক স্বীকায কষয এফং তাাঁয কাষে লকান প্রকাষযয অা-অকাঙ্ক্ষা যাষে না। 
 

অয ভুজাষ্টদীনষদয ষ্টফলেষ্টি ষে তাযা অল্লায ষথ গ্রয ষে, লমবাষফ ূফরফতরী তেষ্টনষ্ঠগণ, াাফী (যষ্টদঅল্লাহু 
অনহু)-গণ এফং তাাঁয যফতরীগণষদয লথষক গ্রয ষেষ্টেষরন। তাাঁযা কুফ পাযষদয ফাষ্টনীয লবতষয একাকী তযফাষ্টয 
ষ্টনষে ঢুষক ষিষ্টেষরন এফং তাষদয ষ্টফরুষদ্ধ ফয এফং দৃঢ়তায াষথ ততক্ষণ মরন্ত মুদ্ধ কষযষেন, মতক্ষণ না তাাঁযা 
ীদ ষেষেন, কাযণ তাাঁযা ষ্টফশ্বা কযষতন লম ‘তযফাষ্টযয োোয ষ্টনষচআ যষেষে জান্নাত’। 
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তাষর এ দু'লেয ভষধে াথরকে ষ্টক দািার! এোষন একজন ষ্টনষজষক ীদ কযষেন অল্লায ষথ ষ্টজাদ কযায 
ভাধেষভ অয যজন জীফষনয কি-মন্ত্রনা লথষক ারাষনায জনে অত্মতো কযষে। 
 

তষফ লকঈ মষ্টদ তা কষয ষ্টফৃংেরবাষফ এফং ষ্টনষজয ফেষ্টিগত ষ্টদ্ধাষন্তয ঈয, তাষর তা ষ্টনষজষক ধ্বংষয ভত 
বেঙ্কয কাষজয ভষধে ষয লমষত াষয। ষ্টকন্তু মষ্টদ এষ্টি ম্পন্ন কযা ে ভুজাষ্টদ কভান্ডাষযয ষ্টনষদরষ, লমোষন ষ্টতষ্টন 
মুষদ্ধয ষ্টযষ্টস্থষ্টত এফং প্রষোজনীেতা ম্পষকর ূণর ফগত অষেন তাষর তা তফধ। তেন এষ্টি শুধু তফধআ নে ফযং তা 
প্রংনীে ফষি।‛ 
 
 
 

াআে ভুাম্মাদ আফন াষরহ্  অর ঈাআষ্টভন এয ষ্টবভতঃ
 

াআেষক (অল্লায তা’অরা তাাঁয প্রষ্টত যভত ফলরন করুন) ষ্টজজ্ঞাা কযা ষেষ্টের104
, 

 

“ম্মাষ্টনত াআে! অল্লাহ্  তা’অরা অনাষক ষ্টপাজত করুন, ফুধফাষযয লম  িনাষ্টি  ষিষ্টের তা ফেআ অষ্টন 
ফগত অষেন ... লোষন একজন ভুজাষ্টদ ষ্টফ জষনয লফী আহুদীষক তো কষয, এফং অষযা ঞ্চান্ন জনে আহুদী 
অত ে। লআ ভুজাষ্টদ ষ্টনষজয যীষযয ভষধে ষ্টফষফাযক লফষধ আহুদীষদয একষ্টি নুষ্ঠাষনয ষ্টবতষয ঢুষক ষি এফং 
যফতরীষত ল ষ্টফষফাযণ  িাে ... তাআ এ ধযষনয অক্রভণষক ষ্টক অত্মতো ফরা ষফ নাষ্টক ষ্টজাদ?” 

 

াআে জফাষফ ফরষরনঃ 
 

“লআ মুফকষ্টি লম কাজ কষযষ্টের ... ল ষ্টনষজআ প্রথষভ ষ্টনত ষেষ্টের? ল ষ্টনষজষক তো কষযষ্টের ... ুতযাং এষত 
লকান ষন্দ লনআ লম, ল ষ্টনষজআ ষ্টনষজয ভৃতুেয কাযণ ষ্টের। তাআ এ ধযষনয ষ্টযষ্টস্থষ্টতষত এষ্টি তফধ নে, লকফর মষ্টদ 
এয দ্বাযা আরাষভয ফি ধযষনয লকান রাব ে, তেনআ এ ধযষনয কাজ কযা তফধ। তষফ কতক লরাক তো ফা লকান 
আহুদী লনতা জেভ কযা ঈষদ্দে ষর তফধ নে। 
 

ষ্টকন্তু এষত মষ্টদ আরাষভয ফি লকান ঈকায এফং ষ্টফযাি রাব থাষক, তাষর তা ফেআ নুষভাষ্টদত। াআে অর-

আরাভ আফন তাআষ্টভেোহ্  (যীভাহুল্লা) এ ষ্টফলষে প্রভাণ ষ্টদষেষেন এফং ষ্টতষ্টন এ লক্ষষত্র ূযা ফুরূষজয ফারকষ্টিষক 
ঈদাযণ ষ্টষষফ লদষ্টেষেষেন। 
 

ফারকষ্টি ষ্টের ইভানদায, ল এভন একষ্টি জাষ্টতয ভষধে ফফা কযত লমোষন কাষ্টপয, ভুষ্টযকযা যাজে ষ্টযচারনা 
কযত ... [এবাষফ াআে অস াষফ ঈেদুষদয  িনায কথা ঈষল্লে কষযন]। 

 

াআে অর-আরাভ ফষরষেন, “এয দ্বাযা (ফারকষ্টি ষ্টনষজষক তো কযায ভাধেষভ) আরাষভয এক ষ্টফযাি ঈকায 
ষেষে।‛ এষ্টি ুস্পি ষ্টফলে ষ্টের লম, ফারকষ্টি ষ্টনষজআ ষ্টনষজয ভৃতুেয কাযণ ষেষ্টের, এ লক্ষষত্র লকান ষন্দআ ষ্টের 
না। ষ্টকন্তু তায ষ্টনষজষক তো কযায ভাধেষভ একষ্টি ফি করোণ ষ্টজরত ষেষ্টের ...ষ্টকন্তু এবাষফ দ, ষ্টফ থফা 
ষ্টত্রজন আহুদীষক লভষয লকান রাব লনআ ... কাযণ এষত ষত াষয আহুদীযা অফায প্রষ্টতষাধ স্বরূ অষযা এক’ 
ভুষ্টরভষক তো কযষত াষয।‛ 
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ুতযাং াআষেয এআ ভন্তফে লথষক অভযা ংষক্ষষ ফরষত াষ্টয লম, তায ভত ষে এ ধযষনয অক্রভণ কযায ূষফর 
ফেআ ষ্টেকবাষফ ষ্টফষফচনা কযা প্রষোজন লম, এয ভাধেষভ কতিুকু করোণ অষফ। তাআ এ লক্ষষত্র এভন ষ্টদ্ধান্তষক 
লফষে লনো প্রষোজন, মাষত আরাষভয ষফরাচ্চ ুষ্টফধা ষ্টজরত ে এফং কুফ পাযষদয ফরাষ্টধক ক্ষষ্টত াষ্টধত ে। তাআ 
াআে এআ ধযষনয অক্রভষণয লক্ষষত্র ফাষ্টেক পরাপরষক প্রাধানে ষ্টদষেষেন। ুতযাং মষ্টদ এয দ্বাযা ভুষ্টরভষদয ষ্টফার 
লকান ঈকায ে এফং তাীষদয তাকা ঈিেন ে, তাষর এষ্টি তফধ। ষ্টকন্তু মষ্টদ তা না ে, ফযং ভুষ্টরভষদয 
অষযা ফি ধযষণয ক্ষষ্টতয অংকা থাষক, তাষর তা তফধ নে। তা ফেআ ষ্টনবরয কষয ষ্টজাষদয ষ্টফলষে ষ্টমষ্টন ষ্টবজ্ঞ 
ভুজাষ্টদ কভান্ডায তায ঈয, কাযণ ষ্টতষ্টন এ ষ্টফলেষ্টি ঈরষ্টি কযষত াযষফন। 
 

াআে ুরাআভান অর উরোন এয ষ্টবভতঃ
 

াআে ুরাআভান অর-উরোন (অল্লাহ্  তা’অরা তাাঁয ভুষ্টিষক ত্বযাষ্টিত করুন) -লক একফায ষ্টজজ্ঞাা কযা ষেষ্টের, 

 

“ম্মাষ্টনত াআে (অল্লাহ্  তা’অরা অনাষক যক্ষা করুন)! অষ্টন বার কষয ফগত অষেন লম, ষ্টপষ্টরষ্টস্তষনয ভষধে 
আহুদীযা ভুষ্টরভষদয ঈয ষ্টনভরভবাষফ ষ্টনমরাতন চারাষে অয তেন অযফ লদগুষরা চু কষয ফষ অষে। তাআ এরূ 
ষ্টযষ্টস্থষ্টতষত ষ্টক আহুদীষদয ষ্টফরুষদ্ধ ষ্টপদােী অক্রভণ চারাষনায লক্ষষত্র াযীোয ষ্টদক লথষক ষ্টক লকান ফাধা অষে?” 

 

াআষেয জফাফঃ 
 

ষ্টফস ষ্টভল্লাষ্টয যাভাষ্টনয যাষ্টভ ... 
 

ষ্টনদরে আহুদীযা তাষদয ত লদাল ত্রুষ্টি থাকায ষয ষ্টনররষিয ভত একষ্টত্রত ষে এফং তাষদয কুকভরগুষরাষক 
একষ্টত্রত কযষে। তাযা ষে অল্লাহ্ , তাাঁয দ্বীন এফং ভুষ্টরভষদয জ নেতভ ত্রু। অল্লাহ্  তা’অরা ফষরন, 

 

َّ َؤْقَشَثُهِى َيَىدَّ ٍَ َؤِشَشُكىا َوَنَزِجَذ ٍَ َآَيُُىا اْنَُُهىَد َوانَِّزَ َّ َؤَشذَّ انَُّبِط َعَذاَوًح ِنهَِّزَ َّ ِيُُِهِى َنَزِجَذ ََ ِثَإ ٍَ َقبُنىا ِإََّب َََصبَسي َرِن ٍَ َآَيُُىا انَِّزَ ًح ِنهَِّزَ
ٌَ ِقغُِِّغنَي َِْجبَّب َوَؤََُّهِى ال ََِغَزْكِجُشو َوُس  

 

“ফেআ লতাভযা ইভানদাযষদয াষথ ত্রুতায ফোাষয আহুদী  ভুষ্টযকষদযআ লফী কষোয (লদেষত) াষফ, 

(যষ্টদষক) ভু’ষ্টভনষদয াষথ ফনু্ধষত্বয ফোাষয লতাভযা লফ লরাকষক (ষ্টকেুিা) ষ্টনকিতয াষফ, মাযা ফষরষে অভযা 
েৃিান; এষ্টি এআ কাযষণ লম, (তেষনা) তাষদয ভষধে ধভরীে ষ্টন্ডত ফেষ্টি  ংাযষ্টফযাগীযা ভজুদ ষ্টেষরা, ফেআ এ 
ফেষ্টিযা ংকায কষয না।‛105

 

 

অল্লাহ্  তা’অরা তাষদয ষ্টফরুষদ্ধ ষ্টজাদ কযা এফং এয জনে প্রস্তুষ্টত গ্রণ কযাষক ফাধেতাভূরক কষযষেন, মাষত 
অল্লায কাষ্টরভা ফায ঈষয থাষক এফং কুফ পাযষদয কাষ্টরভাষক ফরষ্টনষম্ন ষ্টনষ্টক্ষপ্ত কযা ে। এষ্টি ততক্ষণ চরষত 
থাকষফ, মতক্ষণ তাযা তাষদয চুষ্টি  ঙ্গীকায বঙ্গ কযষফ এফং ভুষ্টরভষদয বূষ্টভ  ম্পদগুষরাষক নফধবাষফ দের 
কযষফ। অল্লাহ্  তা’অরা ফষরন, 

 

ِّ َوال ِثبْنَُِىِو  ٌَ ِثبنهَّ ٍَ ال َُِؤِيُُى ٍَ ُؤوُرىا اْنِكَزبَة َقبِرُهىا انَِّزَ ٍَ انَِّزَ ٍَ اْنَحقِّ ِي ٌَ ِدَ ُّ َوال ََِذَُُى ُّ َوَسُعىُن ٌَ َيب َحشََّو انهَّ َحزًَّ اْنَأِخِش َوال ََُحشُِّيى
ٌَ ُِْى َصبِغُشو ٍِ ٍََذ َو  َُِعُطىا اْنِجِضَََخ َع
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“মাষদয আষ্টতূষফর ষ্টকতাফ লদো ষেষে তাষদয ভষধে মাযা অল্লা তা’অরায ঈয ইভান অষন না, যকাষরয ঈয 
ইভান অষন না, অল্লাহ্  তা’অরা  তাাঁয যূর মা ষ্টকেু াযাভ কষযষেন তা াযাভ ফষর স্বীকায কষয না, (ষফরাষ্টয) 

তে দ্বীনষক (ষ্টনষজষদয) জীফন ফেফস্থা ষ্টষষফ গ্রণ কষয না, তাষদয ষ্টফরুষদ্ধ লতাভযা মুদ্ধ চাষ্টরষে মা, লম মরন্ত না 
তাযা দানত ষে লস্বোে ষ্টজষ্টমো (কয) ষ্টদষত শুরু কষয।‛106

 

 

থচ মেন অল্লায ত্রুযা ভুষ্টরভষদয গদরাষনয ঈয তযফাষ্টয লযষে তাষদয ষ্টশু এফং ফৃদ্ধষদযষক বে লদোষে 
এফং জফযদষ্টস্ত কষয দের কষয ষ্টনষে তাষদয ফাষ্টি য  বূষ্টভগুষরাষক এফং রুণ্ঠন কযষে তাষদয ম্মান, তেন 
প্রষতেক াভথরেফান ভুষ্টরষভয ঈয তাষদয ষ্টফরুষদ্ধ ষ্টজাদ কযা ফাধেতাভূরক ষে মাে। তাষদয যি েযাষনা এফং 
প্রষ্টতষযাধেবাষফ এআ ষ্টজাদ চাষ্টরষে মাো ঈষ্টচত, মতষ্টদন মরন্ত ষ্টপষ্টরষ্টস্তন এফং  নোনে ভুষ্টরভ বূষ্টভগুষরা তাষদয 
কব্জা লথষক ভুি না কযা ে। াযীোহ্  লথষক এষ্টি তফধ নে লম, ভুষ্টরভষদয লকান একষ্টি বূেন্ড তাষদয াষত 
লাদর কযা ষফ থফা তাষদয াষথ  এ ষ্টফলষেয ঈয াষ্টন্ত চুষ্টি কযষফ, কাযণ তাযা ষে এভন একষ্টি প্রতাযক 
জাষ্টত মাযা প্রষ্টতশ্রুষ্টত ষ্টদষে প্রষ্টতশ্রুষ্টত বঙ্গ কষয। 
 

ফতরভাষন অষ্টভ লদেষত াষ্টে লম, ভুষ্টরভযা তাষদয ষ্টফরুষদ্ধ ষ্টজাদ কযষত, তাষদযষক ধ্বং কযষত এফং ষ্টফত্র 
বূষ্টভগুষরা লথষক তাষদযষক ষ্টফতাষ্টযত কযষত ক্ষভ, তাআ এজনে ফষচষে ঈত্তভ ভাধান ষে এআ ফানয  শুকষযয 
ফংধযষদয ষ্টফরুষদ্ধ অভযা ষ্টপদােী অক্রভণ চারাষফা এফং ইভাষনয িাষন  প্রংনীে ঈষদ্দষে অভযা অভাষদয 
অত্মাষক কুযফানী কযফ, মাষত কুফ পাযষদয জান  ভাষরয এত ষ্টফার ক্ষষ্টত লদষে তাষদয ন্তষয বীষ্টতয ঞ্চায ে। 
ষ্টপদােী অক্রভষণয তফধতায ষ্টফলষে ষনক দষ্টরর-প্রভাণআ যষেষে, অষ্টভ নে অষযকষ্টি গ্রষন্থ এ ষ্টফলষেয ঈয দষ্টি 
দষ্টরর ঈষল্লে কষযষ্টে, অষ্টভ লোষন এয ুপষরয একষ্টি তাষ্টরকা কষযষ্টে এফং মাাঁযা এ ষ্টবমান চারাে তাষদয ভমরাদা 
ষ্টনষে অষরাচনা কষযষ্টে। 
 

ভান অল্লাহ্  তা’অরা ফষরন, 

 

ُّ َسُءوْف ِثبْنِعَجبِد ِّ َوانهَّ ُّ اِثِزَغبَء َيِشَظبِح انهَّ ٍِ ََِشِشٌ ََْفَغ ٍَ انَُّبِط َي  َوِي

 

“এ ভানুলষদয লবতয (অফায) এভন ষ্টকেু লরাক যষেষে, মাযা অল্লাহ্  তা’অরায (এতিুকু) ন্তুষ্টি রাষবয জষনে 
ষ্টনষজয জীফন (মরন্ত) ষ্টফষ্টক্র কষয লদে, অল্লাহ্  তা’অরা (এ ধযষনয) ফান্দাষদয প্রষ্টত ষ্টতেআ নুগ্রীর।‛107

 

 

এআ অোষতয ফোাষয াাফীগণ এফং তাষফ’েীগণ ফোেো কষযষেন লম, এষ্টি একষ্টি ভজফুত প্রভাণ তাাঁয ফোাষয, লম 
ষ্টনষজয অত্মাষক ষ্টফক্রে কযষত চাে অল্লায কাষে এফং কুফ পাযষদয ফাষ্টনীষত একাকী ঢুষক ষয, মষ্টদ ল ষ্টনষ্টিত 
লম এষত তায ভৃতুে ফধাষ্টযত। এ ফেষ্টিআ ষে ভুীন এফং ল তায প্রষ্টতারষকয কাে লথষক তায তধমরে এফং 
াাদাষতয জনে ষনক ফি ুযস্কায ল রাব কযষফ। 
 

ী ভুষ্টরভ লথষক লাঅআফ (যষ্টদঅল্লাহু অনহু) লথষক ফষ্টণরত যূর াল্লাল্লাহু অরাআষ্ট ো াল্লাভ ফষরষেন, 

“লতাভাষদয ূষফর একজন যাজা ষ্টের এফং তায বাে একজন মাদুকয ষ্টের। মেন মাদুকয ফেস্ক র তেন ল 
যাজাষক ফরর, “অষ্টভ ফুষিা ষে লগষ্টে; অভায কাষে একষ্টি লেষর (োত্র) াষ্টেষে ষ্টদন লমন অষ্টভ তাষক মাদু ষ্টোষত 
াষ্টয ...।‛ এবাষফ াদীষয লল মরন্ত। 
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লেষরষ্টি যাজাষক ফরর, “অষ্টভ লমবাষফ ফষ্টর লবাষফ না কযষর তুষ্টভ কেন অভাষক ভাযষত াযষফ না?” যাজা ফরর, 

“লিা ষ্টক?” লেষরষ্টি ফরর, “অভাষক গাষেয াষথ ফাাঁধ। ফ লরাকষদয ভতর জােগাে জষিা কয এফং তূন লথষক 
লমষকান একষ্টি তীয না এফং ধনুষক তা স্থান কয। তাযয ফর, „এআ লেষরয যফ অল্লাহ্ য নাষভ’, তাযয অভায 
প্রষ্টত তীয ষ্টনষক্ষ কয। এবাষফ কযষর তুষ্টভ অভাষক ভাযষত াযষফ।‛ 
 

যাজা লেষরষ্টিয কথা ভত লরাক জষিা কযর, লেষরষ্টিষক গাষেয াষথ ফাাঁধর এফং লেষরষ্টিয কাষর অল্লাহ্ য নাষভ 
তীয ষ্টনষক্ষ কযর। তীযষ্টি লেষরষ্টিয কাষর ষ্টফাঁধর। এফং লেষরষ্টি তায াত তায কাষর যাের এফং ভাযা লগর। 
তেন লরাষকযা ফরষত রাগর, “অভযা লেষরষ্টিয যষফয প্রষ্টত ইভান অনরাভ।‛ 
 

যাজাষক তেন ফরা র,“তুষ্টভ ষ্টক লদেে লম তুষ্টভ মা বে কযষত তাআ ষেষে। তুষ্টভ মা বে কযষত অল্লাহ্ য হুকুষভ 
তাআ ষেষে। লরাষকযা লেষরষ্টিয যফ অল্লাহ্ য ঈয ইভান এষনষে।‛ যাজা তায লরাকষদয কর যাস্তায ষ্টম্মরষন 
একষ্টি ফি গতর ততযী কযায জনে অষদ কযষরা। গতর ততযী কযায য তাষত অগুন প্রজ্জ্বষ্টরত কযা র এফং যাজা 
ফরর, “লম তাষদয ুযাতন ধষভর ষ্টপষয না মাষফ তাষদযষক অগুষন লপরা ষফ থফা তাযা ষ্টনষজযা লমন অগুষন োাঁ 
লদে।‛ 
 

লরাষকযা অগুষন িষত রাগর এফং একজন ভষ্টরা অর তায লকাষর তায ষ্টশু ষ্টের এফং ল ষ্টদ্বধাগ্রস্থ ষ্টের। লআ 
লকাষরয ফাচ্চা তাষক ফরর, “ল ভা! তুষ্টভ তধমরেধাযণ কয, কাযণ তুষ্টভ ষতেয ঈয অে।‛108

 

 

এষ্টি ষে ভুজাষ্টদীনষদয ষক্ষ একষ্টি প্রভাণ, মাযা অল্লায ষথ আহুদী, ষ্টিিান এফং ৃষ্টথফীয ফুষক মাযা াষ্টন্ত ৃষ্টি 
কযষে তাষদয ষ্টফরুষদ্ধ ীদী অক্রভণ চারাষনায ভাধেষভ ষ্টজাদ কষয মাষে। 
 

কাযণ, ফারকষ্টি ষ্টনষজআ তাাঁয ভৃতুেয থ লদষ্টেষে ষ্টদষেষ্টের, এয ূফর মরন্ত যাজা তনেষদয াামে ষমাষ্টগতা ষ্টনষে 
তাাঁষক তো কযষত ফেথর ষেষ্টের। তাআ ফারকষ্টিয এআ থ লদোষনায দ্বাযা ল ষ্টনষজআ তায ভৃতুেয কাযণ ষেষ্টের 
এফং তো কযায কাষজ যীক ষ্টের। এয দ্বাযা এষ্টিআ প্রভাষ্টণত ে লম, ফারকষ্টিয াভষ্টগ্রক কাজষ্টি ষ্টের াাদা 
জরন এফং এয দ্বাযা ুস্পিবাষফ ফুো মাে লম, ষযাক্ষবাষফ ফারকষ্টি ষ্টনষজআ ষ্টনষজষক তো কষযষ্টের, মা প্রতেক্ষবাষফ 
ষ্টনষজষক তো কযায ষ্টফধাষনয ভষধে ষি। 
 

এআ ঈবে কাষজয ঈষদ্দে ষে (ফারকষ্টি এফং ষ্টপদােী অক্রভণকাযী) ক্বষক ষ্টফজেী  ষফরাষচ্চ তুষর ধযা এফং 
আহুদী, ষ্টিিান, ভুষ্টযক এফং তাষদয ভথরনকাযীষদয, মাযা ভুষ্টরভষদয কথে ষ্টনমরাতন চাষ্টরষে মাষে, তাষদয ষ্টিষক 
দুফরর কযা এফং তাষদয ষন্ত য বীষ্টতয ঞ্চায কযা। 
 

এষত ুষ্টফধা ষে ভুজাষ্টদীনষদয ভধে লথষক এক থফা একাষ্টধক ফেষ্টি ষ্টনষজয জীফনষক ষ্টফজরন লদোয ভাধেষভ 
কুফ পাযষদয একষ্টি ফি ধযষনয ক্ষষ্টত াধন কযষে থফা তাষদয ন্তযষক বীত-ন্ত্রস্ত কযষে ষ্টকংফা তাষদয ষ্টিষক 
দূফরর কষয ষ্টদষে। ভান অল্লাহ্  তা’অরা ফষরন, 

 

ٍِ ًُىََُهُى َوَؤِعذُّوا َنُهِى َيب اِعَزَطِعُزِى ِي ٍِ ُدوَِِهِى ال َرِعَه ٍَ ِي ِّ َوَعُذوَُّكِى َوَآَخِشَ ِّ َعُذوَّ انهَّ ٌَ ِث ُِْجى ٍِ ِسَثبِغ اْنَخُِِم ُرِش ًُُهِى َوَيب  ُقىٍَّح َوِي ُّ ََِعَه انهَّ
ٌَ ًُى َِْه ِّ ََُىفَّ ِإَنُُِكِى َوَؤَُِزِى ال ُر ٍٍِء ِفٍ َعِجُِم انهَّ ٍِ َش  ُرُِِفُقىا ِي
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 ী ভুষ্টরভ (১৩০), অভাদ (৬/১৭), অর-ষ্টতযভীষ্টজ (৩৪০) এফং নাাই তাাঁয ‘তুপাত অর-অযাপ’ নুষেষদয (৪/১৯৯)। অত-

ষ্টতফোন াফষ্টরষকন্স-এয ‘ষ্টযো েননকাযী জাষ্টত’ এআ ফআষ্টিষত ুষযা াষ্টদষ্টি ফোেো কষযষেন। 
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“তাষদয (াষথ মুষদ্ধয) জষনে লতাভযা মথাাধে াজ-যঞ্জাভ, ষ্টি  ল ািা প্রস্তুত কয109 এফং এ ষ্টদষে লতাভযা 
অল্লায দুভন  লতাভাষদয দুভনষদয বীত-ন্ত্রস্ত110 কষয লদষফ ...।‛111

 

 

ষ্টধকাং অষ্টরভআ এষ্টি নুষভাদন কষযষেন লম, একজন ভুষ্টরভ কাষ্টপযষদয একষ্টি ষ্টফার ফাষ্টনীয লবতষয ঢুষক 
লমষত াষয, মষ্টদ ল ষ্টনষ্টিত লম এয ভাধেষভ তায ভৃতুে ষত াষয এফং এ ষ্টফলষেয ঈয ষনক দরীর-প্রভাণ 
যষেষে। 
 

ষ্টধংকা অষ্টরভ এআ ষ্টফলেষ্টিষক নুষভাদন ষ্টদষেষেন লম, মষ্টদ কাষ্টপযযা লকান ভুষ্টরভ ফন্দীষক ঢারস্বরূ ফেফায 
কষয, এফং তাষদয ক্ষষ্টত লথষক ফাাঁচায অয লকান থ না থাষক, তাষর লআ ভুষ্টরভষক তো কযা তফধ। তেন 
তোকাযী ভুজাষ্টষদয ভমরাদা াষফ এফং ষ্টনত (ভুষ্টরভ ফন্দী) ফেষ্টি াষফ ীষদয ভমরাদা। অল্লাহ্  তা’অরাআ ফষচষে 
বার জাষনন। 
 
 

লতাভায বাআ, 

ুরআভান আফন নাষ্টয অর-ঈরোন 

ফুযাআদা, অর-কাষ্টভ, ১০/০৭/১৪২১ 
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 এ অোষতয ফোেোে াআে অবু্দয যভান অর-াষ্টদ (যঃ) ফষরনঃ এয থর ষে অষ্টন প্রস্তুষ্টত ষ্টনষত ক্ষভ এভন ফ ষ্টকেু এয ভষধে 
ন্তবুরি, ফুষ্টদ্ধভত্তা ষত শুরু কষয াযীষ্টযক ষ্টি মরন্ত; থরাৎ কর ধযষনয  স্ত্রস্ত্র মা মুদ্ধ লক্ষষত্র কুফ পাযষদয ষ্টফরুষদ্ধ রিষত াামে কষয; 

এয ন্তবূরি ষে প্রষ্টতযক্ষা োষত ফেফহৃত লগারন্দাজ লমভন লভষ্টনগান, ফুষরি, ঈষিাজাাজ, স্থর  াষ্টন ষথ ফেফহৃত মান, িোঙ্ক, ষ্টযো, 
অত্মযক্ষাভূরক ফেফস্থা; যাভর  কূিননষ্টতক দষক্ষ মা কুফ পাযষদয লিমন্ত্র প্রষ্টতত কষয এফং ভুষ্টরভষদয গ্রগ্রাভী ষত াামে কষয; 

াীকতা, ষ্টনবরীকতা, রক্ষে ফস্তু অ াষতয নুীরষন ঈদু্ভদ্ধ কযা, ষ্টযকল্পনা  াংগেষ্টনক দক্ষতা জরষনয ষ্টক্ষা লদো... এগুষরা প্রষ্টক্ষণ 

লনো তেনআ োষ্টজফ ষে মাে মেন এআ দক্ষতা ফেতীত ঈষযাি প্রস্তুষ্টত জরন ম্ভফ নে- (এিা ফ ষ্টঁক এয একষ্টি ঈুর)। ‚লকান োষ্টজফ 

কাজ ম্পন্ন কযায জনে প্রষোজনীে কর কাজ ম্পন্ন কযা োষ্টজফ ষে মাে।‛ ঈষ্টিষ্টি তাপীয অর-কাষ্টযভ অয-যভান (২৮৫-২৮৬ ৃষ্ঠা) 
লথষক লনো ষেষে। 
110

 াআে অবু্দল্লা অয্ মাভ (যঃ) এক েুত্ ফাে ফষরষেন, “অভযা ষ্টে জঙ্গী, অয অল্লাহ্ য ষ্টকতাফ  নফীয ুন্নাহ্  নুমােী জঙ্গীফাদ পাষ্টযদাহ্ ঁ    
(োষ্টজফ)। ূফর  ষ্টিভ াক্ষী থাকুক লম অভযা জঙ্গী। ভান অল্লাহ্  ফষরষেনঃ ‚লতাভাযা ভস্ত ষ্টি ষ্টদষে মুষদ্ধয ল ািা তাষদয ষ্টফরুষদ্ধ 

রিাআষেয জনে প্রস্তুত থাক, মাষত অল্লায ত্রু  লতাভাষদয ত্রুষদযষক (জঙ্গীফাষদয ভাধেষভ) অতঙ্কীত কযষত াষযা।‛ কাষজআ জঙ্গীফাদ 

(আযাফ) অল্লাহ্ য দ্বীষন োষ্টজফ (পাষ্টযদা)ঁ   ।‛ তএফ, লম পাযদ্  লক প্রতোেোন কযষফ, আজভা নুমােী ল কাষপয ষে মাষফ। াআে অবু্দর 

কাষ্টদয আফন্  অবু্দর অষ্টজজ (অল্লাহ্  তাষক দ্রুত ভুষ্টি দান করুক) কাযাফন্দী োয অষগয লল ফাোন ‚াত্তা ফাোনুন রীন-নাঃ অর-আযাফু 

ষ্টভন অর-আরাভ ো ভান অনকাযা োষ্টরকা পাক্বাদ কাপায‛ নাভক ফআষেয ৩ে ৃষ্ঠাে ফষরষেনঃ ‚প্রথভতঃ জঙ্গীফাদ আরাভ লথষক এষষে, 

কাষজআ লম এিাষক স্বীকায কযষফ ল কাষপয ষে মাষফ। কাযণ এিা তাাঁয (অর-অ’রা) ফাণীঃ ‚লতাভযা ভস্ত ষ্টি ষ্টদষে মুষদ্ধয ল ািা 

তাষদয ষ্টফরুষদ্ধ রিাআষেয জনে প্রস্তুত থাক, মাষত অল্লায ত্রু  লতাভাষদয ত্রুষদযষক (জঙ্গীফাষদয ভাধেষভ) অতঙ্কীত কযষত াষযা।‛ [ুযা 
অনপারঃ৬০] কাষজআ, এআ স্পি অোষতয ফোেো লথষক এিাআ ফুো মাে লম, জঙ্গীফাষদয ভাধেষভ কাষপয ত্রুষদযষক অতষ্টঙ্কত কযা ষে 

যীেষতয দাষ্টেত্ব। অয লম এিাষক স্বীকায কষয ল কুপষ্টয কযর, কাযণ ষ্টতাঁষ্টন ফষরনঃ ‚কাষপযযা োিা অভায অোত লকঈ স্বীকায কষয 

না।‛ [অনকাফূতঃ৪৭]। (অযফী অোষত ঈষল্লষ্টেত) জুহুদ থর ষে প্রতোেোন এফং ষ্টজহ্বা এয ভাধেষভ ষ্টভথো প্রষ্টতন্ন কযা। ষ্টতাঁষ্টন ফষরনঃ ‚লম 

অল্লাহ্  ম্পষকর ষ্টভথো কথা গষি থফা তায কাষে তে অায য তাষক স্বীকায কষয, তায ষ্টক স্মযণ যাো ঈষ্টচত নে লম, জাান্নাভআ লফ 

কাষপষযয অেেস্থর ষফ?” [অনকাফুতঃ৬৮]। তএফ, লম দাফী কষয লম আরাষভ জঙ্গীফাষদয স্থান লনআ থফা এ দুষিায ভাষে াথরকে কযষত 

চাে, তাষর ল কুপষ্টয কযর। থরাৎ আরাষভয ভষধে জঙ্গীফাদ অষে। অয এয ভাধেষভ অষ্টন ফুেষত াযষফন লম, মাযা জঙ্গীফাষদয ষ্টফরুষদ্ধ মুদ্ধ 

কযষত চাে তাযা ভূরত আরাষভয ষ্টফরুষদ্ধ মুদ্ধ কযষত চাে। জঙ্গীফাষদয ষ্টফরুষদ্ধ মুদ্ধ ষে আরাষভয ষ্টফরুষদ্ধ মুদ্ধ তাযা শুধুভাত্র জাষরষদয কাে 

লথষকআ ধ্রুফ তে রুকাষত ক্ষভ ে। 
111
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ায ংষক্ষ
 

এআ ষ্টফষিলণাত্মক গষফলণা লথষক অভযা এআ মরাষে ঈনীত ষেষ্টে লম, ীদী অক্রভণ কযা তফধ, এষ্টি শুধু তফধআ 
নে ফযং লম ভুজাষ্টদ এয ভাধেষভ ীন ন, ষ্টতষ্টন ঐ ভুজাষ্টষদয লচষে ঈত্তভ লম মুষদ্ধয ভেদাষন ীদ ষেষে, মষ্টদ 
তাযা ঈবষেআ ীষদয ভমরাদা াষফ। এআ ভমরাদা তাষদয েুাঁষ্টক লনোয স্তয এফং ষ্টযষ্টস্থষ্টতয ঈয ষ্টনবরয কষয। 
এষ্টি ুস্পি থফা এোিা অয ষ্টক কাযষণ ঐ ফেষ্টিষক ীদষদয লনতা াভজা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু)-এয ভভমরাদা 
লদো ষেষে, ষ্টমষ্টন জাষরভ াষকয মু্মষে ক্ক কথা ফষর এফং তাষক ৎ কাষজয অষদ লদে  ৎ কাষজয 
ষ্টনষলধ কষয অয এ কাযষণ ঐ াক তাাঁষক তো কষয। ষ্টক কাযষণ াভজা (যষ্টদঅল্লাহু অনহু)-এয াষথ তাাঁষক 
ীদষদয লনতা ফানাষনা ষেষে? এয একভাত্র কাযণ ষে, তাাঁয াষথ অল্লাহ্  োিা অয লকান ভথরক ষ্টের না, 
বীষ্টত এফং কষ্টেন ষ্টযষ্টস্থষ্টতয ঈয ষ্টদষে তাাঁষক একাআ চরষত ষেষ্টের, মায স্বাদ ষ্টধকাং ভুজাষ্টদীনআ ান ষ্টন। 
ুতযাং প্রষতেক ভুজাষ্টষদযআ ষ্টবন্ন ষ্টবন্ন ভমরাদা যষেষে মা ষ্টনবরয কষয ষ্টতষ্টন কতিুকু লচিা কষযষেন এফং ষ্টকবাষফ 
তাষক তো কযা ষেষ্টের? 

 

অভযা আষ্টতূষফরআ ঈষল্লে কষযষ্টে ষ্টপদােী অক্রভষণ ভুজাষ্টদীনষদয ফরষ্টনম্ন ষ্টি ফেে ে অয এষত কুফ পায ত্রুষদয 
ষফরাচ্চ ক্ষষ্টত াষ্টধত ে। অভযা জানষত লষযষ্টে মা অনাষদয জানা থাকায কথা লম, অষ্টরভগষণয ভষধে ষনষকআ 
এ ধযষনয অক্রভষণয তফধতায ষ্টফলষে যাে ষ্টদষেষেন এফং কভষক্ষ ৩০জন অষ্টরভ এয ষক্ষ যাে112 ষ্টদষেষেন। 
অভযা ূষফর এ কথাষ্টি ঈষল্লে কষযষ্টেরাভ লম, এআ ধাযণাষ্টি এষষে একজন ফেষ্টি একাকী ত্রুষদয ষ্টফার ফাষ্টনীয 
লবতষয প্রষফ কযা লথষক, মষ্টদ ল প্রাে ষ্টনষ্টিত লম তাষক তো কযা ষফ। এ ধযষনয কাজষক পুকাাষদয ভষধে 
ষনষকআ প্রংনীে ফষর ঈষল্লে কষযষেন। 
 

ত:য এ ষ্টফলষে অভযা অষযা ফরফ লম, ষ্টপদােী অক্রভণ চারাষনা ঐ লক্ষষত্র নুষভাষ্টদত মষ্টদ তাাঁয ষ্টনেেত ষ্টেক 
থাকা ষে ফি ধযষনয লকান পরাপর না াো মাে; তষফ এআ অক্রভণ চারাষনা ঈষ্টচত ষফ না, মতক্ষণ মরন্ত না 
ষ্টনষম্নাি কাযণগুষরা াো মােঃ 
 

 তাাঁয ষ্টনেেত ফেআ এ ষ্টফলষে ষ্টফশুদ্ধ থাকষত ষফ লম ষ্টতষ্টন অল্লাহ্  তা’অরায কাষ্টরভাষক ঈাঁচু কযা এফং 
ষ্টজাদষক অষযা ষ্টিারী কযায জনে এ কাজষ্টি কযষেন। 

 

 তাাঁষক এ ষ্টফলষে ষ্টনষ্টিত ষত ষফ লম, ত্রুষদয ষ্টিষক দূফরর থফা ক্ষষ্টত কযায জনে তাাঁয ষ্টনষজয জীফনষক 
ষ্টফজরন কযা োিা তাাঁয কাষে ষ্টফকল্প অয লকান ঈাে লনআ। 
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 এয ভষধে ষ্টকেু অষ্টরষভয নাভ এোষন ঈষল্লে কযা র মাযা ‘ষ্টপদােী অক্রভণ’-এয ষক্ষ প্রতেক্ষ থফা ষযাক্ষবাষফ ভথরন ষ্টদষেষেন, অয 

তাাঁযা ষরনঃ আভাভ ভুাম্মাদ আফন আব্রাীভ অর অ-াআে, আভাভ াভুদ অর-ঈক্বরা অ-শুোআফী, াআে আফন অর-ঈাআষ্টভন, াআে অর-

অরফানী, াআে ুরাআভান অর-ঈরোন, াআে অরী অর-েুদাআয, াআে নাষ্টয অর-পাাদ, াআে াষ্টভদ অর-অরী, াআে অফু কাতাদা 

অর-ষ্টপষ্টরষ্টস্তনী, াআে অআভান অর মাোষ্টযী, াআে অফু ঈভায অ-াআপ, াআে অষ্টজর আফন জীভ অন-নাভী, াআে অভাদ অবু্দর-

কাযীভ নাজীফ, াআে ুরাআভান আফন ভুনাআইী এফং ুদাষনয আরাষ্টভক ষ্টপকাহ্  যগানাআষজন এফং ষ্টপষ্টরষ্টস্তষনয ঈরাভা কাঈষ্টন্সর এ যকভ 

অষযা ষনষক। 
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 তাাঁষক এ ষ্টফলেষ্টিষত ষ্টনষ্টিত ষত ষফ লম, এ কাষজয ভাধেষভ ত্রুষদয ফি ধযষনয ক্ষষ্টত াষ্টধত ষফ 
থফা তাযা বীত- ন্ত্রস্ত ষফ, যষ্টদষক ভুষ্টরভষদয অত্মষ্টফশ্বা অষযা ফািষফ। 

 

 তাাঁষক ফেআ তাাঁয অষ্টভয, ষ্টমষ্টন এ ষ্টফলষে লফষ্ট ষ্টবজ্ঞ তাাঁয াষথ যাভর কষয এ কাজ কযা ঈষ্টচত, 

নেথাে, তাাঁয এআ কাষজয কাযষণ ষত াষয ভুজাষ্টদীনষদয একষ্টি ফি ষ্টযকল্পনা বনু্ডর ষে মাষফ থফা 
ত্রুযা ভষেয ূষফরআ তকর ষে লমষত াযষফ। 

 

প্রথভ তরষ্টি মষ্টদ াো না মাে তাষর ুষযা কাজষ্টিআ ভূরেীন ষে মাষফ, ষ্টকন্তু মষ্টদ তা ূযণ কযায ষয নে ষ্টকেু 
তর ফাদ ষি, তাষর তা ঈত্তভ ফরা মাষফ না, তষফ এয ভাষন এআ নে লম, ল ভুজাষ্টদষক ীদ ফরা মাষফ না। 
অভযা আষ্টতূষফর এ ষ্টফলেষ্টি ঈষল্লে কষযষ্টেরাভ লম, একজন ফেষ্টি মষ্টদ ষযাক্ষবাষফ ষ্টনষজষক তো কষয, তাষর তায 
ষ্টফধান ঐ ফেষ্টিয ভমরাষে ষফ লম প্রষতেক্ষবাষফ ষ্টনষজষক তো কষযষে। তাআ এআ দৃষ্টিবষ্টঙ্গ লথষক ফরা মাে, ষ্টপদােী 
অক্রভণ ষে ঐ ফেষ্টিয ভত লম তায ফভর ষ্টযধান কযা োিাআ ত্রু ফাষ্টনীয লবতষয প্রষফ কষয, মষ্টদ ল প্রাে 
ষ্টনষ্টিত লম, এষত তায ভৃতুে ষত াষয। ঈবে ষ্টযষ্টস্থষ্টতষতআ তাযা তাষদয ষ্টনষজষদয ভৃতুেয ষযাক্ষ কাযষণ ষ্টযণত 
ে, ষ্টকন্তু তফু তাষদয ষ্টযষ্টস্থষ্টত এফং ষ্টনেেষতয কাযষণ এআ কাজষ্টি প্রংনীে, তাআ এষক লকান বাষফআ ‘অত্মতো’ 
ফষর অেোষ্টেত কযা মাষফ না। 
 

অভযা এ ষ্টফলেষ্টি ঈষল্লে কষযষ্টে (ষ্টধকাং অষ্টরষভয ভষত) „কায াষত ল ভাযা লগর’ এ দ্বাযা লআ ভুজাষ্টষদয 
ীদ োয ভমরাদায লকান াথরকে ষফ না। এ ধযষনয ষন্দভূরক ধাযণা দূয কযা ঈষ্টচত লম, ল ষ্টনষজআ ষ্টনষজয 
জীফনষক ষ্টনঃষল কষয ষ্টদষেষে। ষ্টনেেত এফং ষ্টযষ্টস্থষ্টত তয ঈয ষ্টনবরয কষয এ ধযষনয কাজ াযীোয াাঁচ 
ধযষনয স্তষযয ভষধে একষ্টি ষত াষয (থরাৎ ফাধেতাভূরক, ভুস্তাাফ, ভুফাহ্ , ভাকরূ এফং াযাভ)113

। 

 

ষ্টযষষল অভযা ফরফ, ষ্টনষজয জীফনষক যণ কযা ফষক্ষষত্রআ ষ্টনন্দনীে নে, ফযং এয ষ্টেষন ষ্টক কাযণ ষ্টের তায 
ঈষয এষ্টি ষ্টনবরয কষয। তাআ অভযা ষ্টযভাষ্টপ্তষত ফরষত াষ্টয, মষ্টদ লকঈ ষ্টনষজষক তো কষয তাাঁয ইভাষনয দৃঢ়তা, 
অল্লাহ্   তাাঁয যূর (াল্লাল্লাহু অ’রাআষ্ট ো াল্লাভ)-এয প্রষ্টত বাষরাফাা, দ্বীষনয লকান ফৃত্তয স্বাষথর থফা 
তাীষদয তাকাষক ঈষত্তারন কযায জনে, তাষর এ ধযষনয কাজ ফেআ প্রংনীে। 
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 ষ্টপকাহ্  াষস্ত্রয াাঁচষ্টি ষ্টনেভ মা ফাযআ জানাঃ োষ্টজফ, ভান্ দুফ, ভুফাহ্ , ভাকরূহ্  এফং াযাভ। 


